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VOORWOORD

De laatste jaren is het verloop van transitie-processen in socialistische onderontwikkelde landen (Cuba, Vietnam, Mozambique) opnieuw
in de belangstelling gekomen. Op verschillende wijze wordt vorm gegeven aan een diepgaande transformatie van de historisch opgelegde
structuren van afhankelijkheid, ongelijkheid en (agrarisch) dualisme,
welke de onderontwikkeling van de economie veroorzaken en bestendigen.
Met de Nicaraguaanse revolutie van 1979 en het daaropvolgende op
'transitie' gerichte economische beleid is hieraan een nieuw en origineel proces toegevoegd.

Dit researchmemorandum doet verslag van de historische ontwikkeling
van de Nicaraguaanse economische structuur en sociale formatie en gaat
daarbij in het bijzonder in op de rol welke de agrarische sector hierin
speelt. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze in Nicaragua binnen
het model van een gemengde geplande economie aan de doelstellingen van
economische onafhankelijkheid en voedselveiligheid, inkomensverdeling
en bevolkingsparticipatie vorm wordt gegeven.

Het onderzoek 'agrarische economie en planning in Nicaragua' vond plaats
in het kader van de voorbereiding van een inter-universitair samenwerkingsprogramma tussen de Economische Faculteit van de VU en de UNAN.*'
Centrale probleemstelling van het onderzoek betreft de plaats en samenstelling van de agrarische sector in de Nicaraguaanse economie en de
mogelijkheden die er bestaan om op basis van de agrarische sector een
meer binnenlands gericht ontwikkelingsproces in gang te zetten.
Het onderzoek wordt voortgezet in het kader van het project 'de rol van
de agrarische sector in het transitieproces van de Nicaraguaanse economie'
waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op de rol van de landbouw in
de verzorging van de binnenlandse voedselvoorziening (voedselveiligheid)
en bij de generatie van buitenlandse deviezen (exporten), en het agrarisch
politiek beleidsinstrumentarium dat gehanteerd kan worden om deze beide
conflicterende doelstellingen (met betrekking tot de allocatie van grond
en krediet, werkgelegenheidseffecten en prijsbeleid) met elkaar in
overeenstemming te brengen.

* Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua
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Chinandega: 54.000, Esteli: 40.000, Bleufields:
29.000

Urnanisatiegraad

: 40,0% (1960); 53,1% (1979)
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Werkloosheid

:

28%

Analfabetisme

:

57% (in 1974); 13% (1980)
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(1979); 17,5% (1980)

zie voor meer data: R. Ruben (conposicion), "Datos basicos
sobre el sector agropecurio de Nicaragua", Universidad Libre/UNAN,
enero 1982.

- 1 -

INLEIDING

; Historische ontwikkeling

en

structurele

transformatie van de Nicaraguaanse

economie

De Nicaraguaanse Sandinistische revolutie heeft een grote reële
betekenis voor het land en zijn bevolking, en een even grote symbolische betekenis voor het continent

. Voor het eerst na 20 jaar

wordt in Midden-Amerika een militaire dictatuur door een gewapende
volksopstand en bevrijdingsstrijd verslagen.
Weliswaar is de dictator Somoza op 19 juli 1979 feitelijk van het
toneel verdwenen, daarmee -echter is de revolutie zeker nog niet
voltooid. Indien we de revolutie opvatten als een proces, dan
wordt het van belang, zowel de historische ontwikkelingen die
hebben geleid tot de revolutionaire omwenteling, als de concrete
politieke maatregelen gericht op een heroriëntatie van de maatschap2)
pelijke verhoudingen, nader te bestuderen
In de eerste drie hoofdstukken wordt de historische ontwikkeling
van de Nicaraguaanse economie geanalyseerd, waarbij i.h.b. wordt
ingegaan op de ontwikkeling van de Nicaraguaanse sociale formatie in
samenhang met het ontwikkelingsproces van de nationale economie en
de relatieve positie van Nicaragua in de internationale arbeidsverdeling. In hoofdstuk I wordt de ontwikkeling van de produktiewijze
beschreven vanaf de Spaanse kolonisatie tot aan de Somoza-periode.
Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de structurele gevolgen
van de (relatief late) integratie van Nicaragua in de wereldeconomie,
t.w.:
-

de afhankelijke, export-gerichte structuur van de economie,
waarin agrarische exporten (koffie, katoen, vlees,
3)
suiker) en industriële importen domineren

1) Zie voor een analyse van de invloed van de nieuwe strategische concepten van de Nicaraguaanse bevrijdingsstrijd: "De lessen uit de
Sandinistische Revolutie", in Pueblo, boletin internacional no. 10,
mrt. 1980 (vert. in: 'klassestrijd in El Salvador', AI Cahier no. 6,
Nijmegen 1980).
2) J. Petras, "Waarheen voert de Revolutie?", in: Revolución, nr. 32,
winter '79 (oorspronkelijk in: Monthly Review, Oct. 1979).
3) Voor' een algemene analyse zie: R. Ruben, "Primaire exporten en
Ekonomische ontwikkeling", Amsterdam 1981.
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-

de toenemende

polarisatie van de klassenverhoudingen

als gevolg van de veralgemenisering van kapitalistische
produktieverhoudingen
-

de rol van de staat, welke de binnenlandse voorwaarden
schept voor de Nicaraguaanse integratie in de wereldeconomie (infrastructuur, repressie van de arbeid, verdringing van de voedsellandbouw).

Uit deze analyse kan reeds een eerste inzicht verkregen worden in de
achtergronden van het volksverzet (reeds vanaf 1524 is er sprake van
regelmatige opstanden).
In hoofdstuk II wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de economische
ontwikkelingen onder Somoza. In deze periode wordt de perifeer-kapitalistische ontwikkeling van Nicaragua met kracht doorgezet. Het liberale overheidsbeleid van Somoza heeft de voorwaarden gecreëerd voor
een dergelijke ontwikkeling. Vooral in de jaren '70 ontmoet het ontwikkelingsmodel steeds meer beperkingen, welke enerzijds voortvloeien
uit de historische ontwikkeling van de economische structuur, en
anderzijds worden versterkt door de monopoliserende praktijken van
de Somoza's. De grote werkloosheid, de ongelijke inkomensverdeling
en het agrarische dualisme leiden in toenemende mate tot verzet van
brede lagen van de bevolking. De crisis van het model komt in sterke
mate tot uiting in de tekorten op het gebied van de financiering van
het ontwikkelingsproces, welke op de bevolking worden afgewenteld
via inflatie, verschulding en belastingen.
In hoofdstuk III gaan we nader in op de economische gevolgen van de
oorlogseconomie. De eerder genoemde crisistendenties komen in de
jaren 1978 en 1979 op de meest zichtbare wijze naar voren; kapitaalvlucht,
desinvesteringen en produktie- en exportdalingen leiden tot een algehele stagnatie van het economisch leven.
Tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse economische en sociale verhoudingen kan vervolgens aandacht
besteed worden aan het huidige Sandinistische economische beleid.
Sinds juli 1979 hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden
in het economische beleid en in de maatschappelijke organisatie
van Nicaragua. Na de machtsovername door de bevolking o.l.v. het
'Frente Sandinista para la LiberaciónNacional' (FSLN) en de inrichting
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van een vernieuwd staatssysteem

, wordt met grote voortvarendheid

gewerkt aan de opstelling en uitvoering van een uitgebreid programma van wederopbouw van de economie en aan een diepgaande verandering van de economische structuur van Nicaragua.
Het nieuwe economische beleid baseert zich op een tweetal hoofdlijnen, t.w.:
1.

reactivering van de economie; herstel van de directe
oorlogsschade en van de voor-oorlogse nivo's van
produktie en exporten

2.

transformatie van de economische structuur d.w.z. wijziging van de logica en de dynamiek van de afhankelijke
exporteconomie.

De mogelijkheden en grenzen van dit beleid zijn in eerste instantie
mede afhankelijk van de historisch gegeven verhoudingen. De invloed van het
verleden en i.h.b. de erfenis van Somoza (hfst. I en II) zullen nog
lang hun sporen nalaten in de patronen van produktie, handel en werkgelegenheid. De Nicaraguaanse revolutie is vooralsnog begonnen als
politiek-ideologisch proces, en moet zich in de toekomst realiseren
3)
middels de transformatie van de materiele verhoudingen . Naast de
lange-termijn ontwikkelingen van de structuur van de economie bestaan
er in juli 1979 ook een groot aantal acute korte-termijn problemen
van economisch beleid, verbonden aan het weer op gang brengen van
het economisch proces (vgl. Hfst. III).
In het tweede gedeelte van dit paper wordt dan ook ingegaan op de
politiek m.b.t. de structurele transformatie van de economie.
De centrale vraagstelling in deze hoofdstukken (IV t/m VI) betreft
de wijze waarop

op basis van de agrarische sectoren een meer binnen-

lands gericht ontwikkelingsproces in gang kan worden gezet.
i-iri hoofdstuk V wordt een overzicht gegeven van de hoofdlijnen van het
Nicaraguaanse transitiebeleid. Aandacht wordt besteed aan de algemene
doelstellingen van het beleid en de planning van het reactiverings1) Het nieuwe staatssyteem bestaat uit: de Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional (JGRN), de Staatsraad, het Kabinet en de
Ministeries, Programma Coördinatie commissies (CPC) en de massaorganisaties.
2) MIPLAN, Programa Economico 1980.
3) Vgl. R. Ruben (ed.), "The transition strategy of Nicaragua",
Research Memorandum 1982-6, april 1982.
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proces in 1980 en '81. In het bijzonder zal daarbij worden ingegaan
op de onderlinge afstemming van de verschillende
activiteiten en de wijze waarop de financiële integriteit door de
staat wordt gegarandeerd.
In hoofdstuk V gaan we nader in op de rol van de agrarische sector
in het transitieproces. Hierin wordt aandacht besteed aan de tweeleidge functie vande agrarische sector in Nicaragua, nml.
a)

de bijdrage van de (veelal kleinschalige) landbouw
aan de binnenlandse levering van elementaire voedselgewassen

b)

de bijdrage van de (grootschalige) exportlandbouw aan
de generatie van buitenlandse deviezen.

Aangegeven wordt welke mogelijkheden er bestaan om dit klassieke
economische dilemma 'op te lossen' en de specifiek Nicaraguaanse
aanpak binnen het kader van een algemene herstructurering van de
economie.
In hoofdstuk VI staan we tenslotte nader stil bij de concrete
politiek t.a.v. de agrarische sector. Vanuit een bespreking van de
actuele problemen m.b.t. de landbouwsector (vgl. Hfst. II) wordt
ingegaan op de landhervorming en het agrarisch-politiek beleidsinstrumentarium. Aparte aandacht wordt besteed aan de rol van nieuwe
organisatie-vormen van produktie en handel en de organisatie en
participatie van boeren en arbeiders in de bedrijfsvoering en de
planning.
In de verschillende hoofdstukken wordt geprobeerd een politiek-economische beschrijving en analyse van het Nicaraguaanse transitieproces te geven. Uitgaande van de historische ontwikkeling van de
Nicaraguaanse sociale formatie wordt aangegeven welke mogelijkheden
er bestaan voor een structurele verandering van de logica en de
dynamiek vande Nicaraguaanse economie

, zodat dan meer binnenlands

gerichte en gespreide ontwikkeling tot stand gebracht kan worden.
Centrale elementen hiervan komen tot uitdrukking

in de speciale

aandacht die wordt gegeven aan de volgende drie aspecten:

1) Vgl. "Die Logik der Armen", in:"Einige Aspekte der Wirtschaft
Nicaraguas", Mangua, okt. 1981.

- 5 -

-

de ontwikkeling van de sociale verhoudingen

-

de financiering van het economisch proces

-

de rol van de landbouwsector in het economische model.

Juist door de analyse van deze drie punten kan een adequaat inzicht
verkregen worden in het nieuwe karakter van het huidige Sandinistische transitie-beleid.

Jan de Groot & Ruerd Ruben
Amsterdam,

19 april 1982.
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Hoofdstuk

1.1.

I

: Historische

ontwikkeling van de Nicaraguaanse

economie

Inleiding

De beschrijving van de historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse
economie is méér dan een chronologische opsomming van gebeurtenissen,
maar bedoelt vooral inzicht te bieden in de ontwikkelingsgang van de
maatschappij en in de richtittg waarin de maatschappelijke processen
verlopen. Een dergelijke analyse is van groot belang om inzicht te
krijgen in het functioneren en de samenhang van de verschillende politieke,
sociale en economische processen en voor de verklaring van de ontwikkeling en de werking van het maatschappelijke systeem.
De huidige maatschappelijke formatie van Nicaragua kan slechts begrepen
worden vanuit de historische ontwikkeling van de economische structuur
en de daaruit voortkomende sociale verhoudingen. Op basis van een dergelijke analyse kan ook ingegaan worden op de huidige Sandinistische politiek, waarin een gerichte transformatie van de maatschappelijke structuur centraal staat, maar die ook weer zijn begrenzingen ontmoet in de
historische ontwikkeling van de economische en sociale verhoudingen.
Het belang van de beschrijving en analyse van de historische ontwikkeling
2)
kan derhalve als volgt omschreven worden :
"Het gaat erom de dwang die het verleden ons oplegt te
onderzoeken, en de marge te kunnen bepalen voor onze
vrijheid van handelen in het heden, met betrekking tot
ons streven bewust aan de verdere vormgeving van de
toekomst mee te werken".
In dit overzicht ligt de nadruk op de ontwikkeling van de Nicaraguaanse
sociaal-economische structuur, waarbij we ervan uitgaan dat de ontwikkeling van de produktiewijze het sociale, politieke en culturele leven
in het algemeen bepaalt

. Met het hanteren van de produktiewijze als

theoretische kader voor de analyse van de historische ontwikkeling wordt
het mogelijk de 'dialectische' wisselwerking tussen de ontwikkeling van
de materiële produktiekrachten (i.c. de techniek en de arbeidsproduktiviteit),

1) Vgl. G. Harmsen & B. Reinalda, "Voor de bevrijding van de arbeid",
Nijmegen 1975, Hfst. 1 ("Het hoe en waarom van geschiedenis ...")
2) ibid, p. 18-20.
3) G. Harmsen, "Inleiding tot de geschiedenis", Baarn 1968, p. 95 e.v.;
zie voor een meer algemene analyse van de methode van de zgn. historischmaterialistische geschiedschrijving: G. Harmsen, "Marxistische geschiedschrijving", in: "Marx contra de marxistische ideologen", Nijmegen 1968.

Achtereenvolgens wordt het economische systeem in een viertal perioden
van de Nicaraguaanse economische ontwikkeling behandeld
a)

, t.w.:

de kolonisatie en de koloniale geschiedenis (1523-1821),
waarin de overgang van de pre-columbiaanse cultuur naar feodale
produktieverhoudingen gestalte krijgt en een agrarische
olichargie tot ontwikkeling komt (par. 2)

b)

de dekolonisatie en de post-koloniale ontwikkeling (1821-1880),
waarin naast extensieve agrarische reproduktï&ook een meer commercieel ingestelde bourgeoisie-fractie opkomt en aanleiding geeft
tot een voortdurende strijd om de hegemonie binnen de heersende
klasse (par. 3)

c)

de integratie van Nicaragua in het wereld-economisch en -politiek
systeem (1880-1940), waarbij aan het eind van de 19de eeuw de
definitieve opname van Nicaragua in de kapitalistische arbeidsverdeling een aanvang neemt (koffie), en in het begin van de
20ste eeuw de militair-strategische positie van Nicaragua van
belang wordt (par. 4)

d)

de periode van liberaal kapitalistische ontwikkeling (1940 e.v.
jaren), waarin de exporteconomie zich verder ontwikkelt (katoen,
vlees, industrialisatie) en binnenlandse kapitalistische produk2)
tieverhoudingen worden doorgezet (par. 5) .

In een appendix wordt een chronologisch overzicht gegeven van de
politieke ontwikkelingen in Nicaragua vanaf de Spaanse kolonisatie.

Kolonisatie

en koloniale

geschiedenis

In de precolombiaanse periode behoorde het overgrote deel van Nicaragua
tot het zgn. "intermediaire gebied", gelegen tussen de Mexicaanse culturen in het noorden (Azteken, Mayas) en de Andes-culturen (Inca's) in
3)
.
.
.
het zuiden , De eerste bewoners vestigden zich m het gebied omstreeks

1) De periodisering berust op H. Jung, "Nicaragua: Bereicherungsdiktatur
und Volksaufstand", Frankfurt/Main 1980, pp. 11-35 en IEPALA, "Nicaragua,
el pueblo vence a la dinastia", Madrid 1979, p. 14-15.
2) Een uitgebreide analyse van de Somoza-periode en de binnenlandse
gevolgen daarvan wordt gegeven, in het hoofdstuk "De structuur van de
Nicaraguaanse economie - de economische erfenis van Somoza".
3) R. West, (ed.), "Natural environment and early cultures", Vol. 1:
Handbook of Middle American Indians.

- 7 -

de sociale produktieverhoudingen en de daarmee corresponderende
juridische en politieke institutionele superstructuur te bepalen.
De economische ontwikkeling staat hierin centraal, waarbij de
historisch-logische ontwikkeling van de Nicaraguaanse sociale formatie
(de samenhang en de verbindingen tussen de verschillende concrete
structuren, gegroepeerd rondom een dominante produktiewijze)

gere-

lateerd kan worden aan zowel de nationale economische ontwikkeling
als aan de relatieve positie van Nicaragua in het wereldsysteem.
Tenslotte wordt de invloed van de institutionele organisatie van het
economische systeem (grondeigendomsverhoudingen, koloniale invloed,
buitenlandse afhankelijkheid, rol van de staat) getraceerd naar haar
gevolgen voor de verdelingsstructuur (inkomensverdeling, binnenlandse
marktpotentieel en structuur van de economie) en vervolgens wordt
ingegaan op de sociale en politieke klassentegenstellingen die hieruit
voortkomen.
Economische geschiedenis kan in dit verband opgevat worden als een
onderzoek naar de maatschappelijke verhoudingen en sociale tegenstellingen en de politieke strijd als uitdrukking daarvan. Omdat de geschiedenis van Nicaragua tevens een belangrijk stuk koloniale en imperialistische geschiedenis is, is het van groot belang de invloed van de externe
dominantie en afhankelijkheid op de Nicaraguaanse economische en politieke
structuur te analyseren.
Ten behoeve van de analyse van de binnenlandse sociale verhoudingen
gaan we allereerst in op de historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse
economische structuur, waarbij een periodisering wordt gehanteerd,
welke aansluit bij de ontwikkeling van de produktiewijze. Centraal daarin
staan de gevolgen van het model van economische ontwikkeling voor de
binnenlandse klassenstructuur en de daaruit voortkomende politieke verhoudingen.

1) Vgl. S. Amin, "Onderontwikkeling en afhankelijkheid in zwart Afrika hun historische oorsprong en hedendaagse vormen", in: "Imperialisme
en Onderontwikkeling", Nijmegen, 1976, p. 33 e.v. (over de verhouding
produktiewijze - sociale formatie)
2) Vgl. J.B. Escobar, "Introducción al estudio de la formación socio
econömico de Nicaragua", Managua oct. 1979, Hfst. 1 en H. Belli,
"Un ensayo de interpretacion sobre las luchas politicas nicaragüensas",
in: Revista del Pensamiento Centroamericano, 157, oct./nov. 1977.
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de 4de eeuw, vooral rondom het merengebied van de Pacifico.
In de noordelijke grensstreek bij de Rïo Coco

vestigden zich de

Sumo- en Rama-indianen, terwijl de Mosquitos de Caraïbische kuststreek
tot aan de Rio San Juan beheersten. Beiden behoren tot de zgn. Arahuacos
of Arawaks (waarvan de latere naam Nicaragua is afgeleid)

. Deze

groepen leefden betrekkelijk geïsoleerd van elkaar en onderhielden weinig
externe contacten.
De bevolking leefde van jacht en visserij, terwijl op kleine schaal
ook enige 'shifting cultivation' voorkwam. In cultureel opzicht bestond
enige aansluiting bij Zuid-Amerikaanse indianen groepen; de lokale
Chibcha-taal is verwant met de indianen-talen in Colombia. Bestuurlijk
was vooral het Mosquito-rijk sterk ontwikkeld, opgebouwd uit autonome
stammen en regionale eenheden rondom een gedecentraliseerd bestuurssysteem

2)

In tegenstelling tot het dun bevolkte Atlantische gedeelte van
Nicaragua, was er in de Pacifico-regio - in de kuststreek en rondom de
twee meren - sprake van een veel hogere bevolkingsdichtheid. Langs de
Z.W.-zijde van het meren-gebied bestond reeds lang enige sedentaire
landbouw. De Mais was het belangrijkste gewas, waarbij gebruik werd
gemaakt van natuurlijke bemesting en in sommige gevallen zelfs primitieve
vormen van irrigatie. De produktie was georganiseerd in kleine dorps3)
gemeenschappen, maar van een stedelijke ontwikkeling was nog geen sprake
In 1502 doet Columbus tijdens zijn vierde reis naar het Caraïbische gebied
voorde eerste keer de Atlantische kust van Nicaragua aan. Op grond van
verhalen over het land van 'aguas de dos mares' verleent de Spaanse
kroon in 1519 de veroveringsrechten aan Andres Nino en Gil Gonzales Davila.
Deze laatste vertrekt in 1523 vanuit Darien (Panama) om de zuid-westelijke
regio van Nicaragua te verkennen. De spaanse kolonisatie richtte zich
vooral op deze regio, vanwege de hogere bevolkingsdichtheid en derhalve
grotere mogelijkheden voor inschakeling van de lokale bevolking bij de
4)
exploitatie van het land

1) Zie: editorial van Ernesto Cardenal in Nicarauac, no. 1, mayo/junio 1980.
2) South American Handbook, Bath 1981, p. 964, zie ook: Nieuwsblad
Nicaragua, jrg. 1, nr. 3, april 1982, p. 6-8.
3) J. Brahim en C. Correia, "Ontwikkeling van de produktieverhoudingen in
Centraal Amerika", Tilburg 1982, p. 10 e.v.
4) Zie: B.A. Real Espinales, "Dinamica de Problacion y Estructura Agraria
en Nicaragua", in: Estudios Sociales Centroamericanos, Vol. III, no. 9,
sept./dec. 1974, p. 168.
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Na een aanvankelijk vreedzame ontvangst in het 'rijk van Diriangën'
(de Spanjaarden worden overladen met gouden geschenken, en krijgen
daardoor de onjuiste indruk dat het gebied veel goud bevatte), keert
de indianen-bevolking zich reeds spoedig tegen de Spanjaarden, waardoor
zij gedwongen zijn te vertrekken. In 1524 komen deze met een veel
grotere troepenmacht terug en bezetten de westelijke kust-regio
(vanuit het zuiden) en de noord-oostelijke regio (vanuit het noorden).
De economische onderwerping van de indianen krijgt vorm via de invoering
van de slavernij. Slavenarbeid wordt in eerste instantie gebruikt bij
de winning van edelmetalen, maar na tegenvallende vondsten gaat men over
op slavenexporten naar Peru en de Antillen. Daarnaast wordt de verbouw
van cacao (voorheen lokale teelt en gebruikt als betaal-middel) uitgebreid m.b.v. slavenarbeid. Door de beperkte beschikbaarheid van minerale
rijkdommen, kunnen alleen nog maar de indianen zelf als bron van rijkdom
dienen (handel, arbeidslevering): "no fue otra que convertir la
persona misma del indio en riqueza"
De indianen bevolking verzet zich krachtig tegen deze onderwerping en
2)
velen vluchten naar de bergen . Niettemin daalt het inwonertal van
3)
Nicaragua tussen 1520 en 1544 van 600.000 naar 30.000 . De Spanjaarden
proberen de kolonisatie verder voort te zetten, maar kunnen geen controle verwerven over het binnenland en de Atlantische zone (het 'Reino
de Mosquito' met Engelse steun).
Onder druk van de Spaanse kerk (Bartolomeus de las Casas) en de Spaanse
handelsbelangen wordt in 1542 de slavernij

van de indianen afgeschaft

(Leyes Nuevas) en overgegaan op de import van Afrikaanse negerslaven.
De indianen worden nu langs andere wegen geïncorporeerd in het koloniale economische systeem. Via het encomienda-systeem verleent de
Spaanse kroon grondconcessies en worden indianen verplicht herendiensten
te verrichten bij de verbouw van tropische produkten (peonage).
Het repartimiento-mandamiento-systeem verplichtte de indianen tot regel-

1) J. Wheelock Roman, " Raices indigenas de la lucha anticolonialista
en Nicaragua", Mexico 1974, p. 25.
2) ibid, p. 49 e.v.
3) J. Brahim en C. Correia, t.a. p. 17; ca. 400.000 indianen zijn in de
eerste tientallen jaren van de Spaanse overheersing uit Nicaragua
weggevoerd.
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matige arbeid op de haciendas tegen een vast salaris

. De bevolking

wordt geconcentreerd in dorpen en steden, teneinde haar beter te
2)
kunnen controleren (reduccion)
Deze systemen worden opgezet om de beschikbaarheid van arbeid als
meest schaarse produktiefactor te garanderen en luiden de overgang
3)
naar een meer rationele vorm van exploitatie van de koloniale economie in
Onder invloed van opkomende handelsbelangen in West Europa wordt de
koloniale handel volgens mercantilistische beginselen georganiseerd.
Haciendas ontstaan, doordat Spanjaarden overgaan tot het organiseren van
4)
de produktie met tewerkstelling van Indiaanse arbeidskracht . De lokale
economie krijgt in korte tijd een zuiver schatplichtig karakter. In
enclaves wordt de produktie van cacao, indigo, tabak, specerijen en
cochinilla opgezet. Er ontstaat niet een stabiele exportbasis, maar
verschillende produkten wisselen elkaar in de tijd af. De veeteelt
(en huidenhandel) komt tot ontwikkeling, mede doordat de binnenlandse
transportkosten hiervan beperkt zijn,
De lokale voedselproduktie blijft bestaan naast deze exportsektoren.
De haciendas worden voornamelijk opgezet op voormalige staatsgronden.
Indianen wordt het verboden om exportgewassen te verbouwen, en de
enige verbinding tussen beide sektoren bestond uit arbeidsleveringen.
De binnenlandse markt blijft zwak ontwikkeld; inheemse communale
produktie en deelbouw voor eigen verbruik zijn de meest voorkomende
produktiesystemen, waardoor de marktruil nauwelijks tot ontwikkeling komt.
De overwegend feodale verhoudingen beperken de produktieve besteding van
de inkomsten.
Het koloniale bestuur van Nicaragua was in handen van de gouverneur
van Guatemala. De handelspolitiek werd ondergeschikt gemaakt aan de
commerciële belangen van het moederland en de meer belangrijke koloniën.
Vanaf 1770 wordt de exporthandel onder exclusief staatsmonopolie
(estanco) geplaatst. De mercantilistische uitganspunten beperken de handel

1) Zie: R. Quires, "Agricuitural development and economie development in
central America", Wisconsin 1971, Hfst. 1.
2) B.A. Real Espinales, op cit. p. 171.
3) R. Quires, op. cit. p. 19 e.v.
4) J. Brahim en C. Correia, op. cit. o. 27-29.
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evenwel tot Spanje, en maken de Nicaraguaanse handel ondergeschikt
aan die van Guatemala

. Aan het eind van de 18de eeuw wordt de handel

meer geliberaliseerd (bestemmingsvrijheid, lagere heffingen), vnl. als
reactie op de groeiende vraag naar indigo-produkten vanuit de opkomende
Europese textielindustrie.
De opkomende handel bevordert de ontwikkeling van een handelsklasse in
Granada, vanwege de geografisch gunstige ligging van deze stad.
Léon blijft het politieke centrum van de agrarische olichargie.
Ook het lokale bestuur is in Granada gevestigd. Aan het einde van
de 18de eeuw kunnen in de Nicaraguaanse samenleving drie dominante
sociale lagen (corresponderend met de etnische geleding) onderscheiden
worden

:

a)

de dominante sektor; Spaanse burocratie, hogere clerus, de
agrarische oligarchie (suiker, indigo en veeteelt haciendas)
en de koloniale handelsklasse

b)

de middensektor; lagere functionarissen, vrije beroepen,
nijverheid en voedselproducenten (vrije boeren)

c)

de uitgebuite klassen; bedienden, soldaten, dagloners,
indianen, colonos en negerslaven.

Ter afsluiting van deze beschrijving willen we ingaan op de belangrijkste
gevolgen van de ontwikkelingen tijdens de koloniale periode in Nicaragua
voor de Nicaraguaanse sociale formatie, en proberen aan te geven op welke
wijze

deze periode de ontwikkeling van de produktiewijze in de navolgende

periodes zal bepalen.
In de koloniale economische politiek ligt reeds een belangrijke oorsprong
van het agrarisch dualisme. De beperkte omvang van de binnenlandse markt
dwingt tot een sterkere externe oriëntatie van de produktie. De hacienda
functioneert m dit verband als voorloper van de plantage 3) . De commercialisatie van de exportproduktie wordt gefinancierd door de inheemse
sektor via voedsel- en arbeidsleveranties en later ook belastingafdrachten.

1) Het Guatemaltekse 'Consulado de Comercio' krijgt het handelsmonopolie
van/naar geheel Centraal Amerika en voert een discriminerende politiek
t.a.v. intraregionale handel en exporten/importen vanuit andere landen
2) J. Wheelock, op. cit. p. 70; ook; H. de Wit, "koffie en de oorspronkelijke akkumulatie in Nicaragua" in: Caraibisch Forum, jrg. 1, nr. 2,
1980, p. 34.
3) R. Quires, op. cit. p. 24.
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Niettemin blijft de ontwikkeling van de produktiekrachten in Nicaragua
van beperkte omvang. Het lage niveau van technische ontwikkeling veroorzaakte dat de reproduktie-subsistence arbeid veel tijd in beslag nam,
en een meerprodukt vrijwel alleen via extra-economische toeëigening van
een gedeelte van de arbeidskracht van de indianen gerealiseerd kan worden
De onderschikking van Nicaragua aan Guatemala heeft veroorzaakt dat
er in de koloniale periode nog geen sprake is van een zuivere exporteconomie. Verschillende exportprodukten wisselen elkaar af, vooral onder
invloed van internationale crises en concurrentie vanuit andere koloniën.
Afroming van het meerprodukt vond vnl. plaats ten gunste van Guatemaltekse
monopoliehandel. De beperkte arbeidsbeschikbaarheid is ervoor verantwoordelijk dat eigenlijk alleen de veeteelt-haciendas een continue aanwezigheid vertonen. Zij berusten op grondbezit vanuit politieke- en
status-overwegingen, en zijn slechts in beperkte mate commercieel
ingesteld (nationale en regionale vleeshandel, huiden en leer naar Europa).
De produktiestructuur binnen Nicaragua is mede hierdoor zeer heterogeen

2)

In de Pacifico-regio, rondom de steden, domineren de landbouwexporthaciendas (cacao, indigo), in de westelijke regio de mijnbouw en in het
noorden en zuiden de veeteelt. In de oostelijke regio en langs de Atlantische kust ontbreekt het grootgrondbezit en hehben de Spanjaarden geen
invloed. Wel verloopt via dit gebied veel smokkelhandel.
Op het gebied van de sociale verhoudingen is in de koloniale periode
vooral de opkomst van de handelsklasse van belang. Daarnaast begint
ook de urbane middenklasse (vooral mestiezen) vorm te krijgen.
Vanuit deze twee klassen begint ook, tezamen met de onderliggende groepen,
het verzet tegen de Spaanse overheersing. Verschillende stedelijke
opstanden leiden in 1811/12 tot afschaffing van de neger-slavernij en
opheffing van de repartimiento voor indianen. In het dekolonisatieproces spelen vooral deze groepen een leidende rol.

1) J. Brahim en C. Correia, op. cit, p. 21-25.
2) ibid, p. 71 e.v.
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Dekolonisatie en post-koloniale

ontwikkeling

Het verzet tegen de Spaanse kolonisatie van Nicaragua heeft in de 16de
en 17de eeuw reeds aanleiding gegeven tot vele lokale opstanden en
overvallen van naar de bergen gevluchte indianen en slaven ('cimarrones')
Het indianenverzet wordt gestimuleerd vanuit de Engelse invloed aan
de Atlantische kust. Vanaf het midden van de 17de eeuw vestigen Engelse
en Nederlandse piraten steunpunten in de baai van Bluefiëlds en bij
San Juan del Norte. In 1687 verklaart Engeland het 'koninkrijk van
Mosquito' tot protectoraat. De Engelse controle berust echter op zgn.
'indirect rule'; het gebied is m.u.v. enkele forten, nooit bezet geweest.
In de beginperiode bloeit vooral de smokkelhandel levendig (ter omzeiling
van het Guatemalteekse handelsmonopolie), later komen houtexporten en
2)
importen van katoenen stoffen van de grond .
Omdat het Mosquito en Creoolse verzet tegen Spanje zich intensiveert
en de koloniale pacificatie een aanvang neemt, wordt een 'Compania de
Conquista' gesticht om het gehele territorium te beheersen. Ook met deze
3)
onderneming bereikt men niet de onderwerping van de Caraïbische regio
Alhoewel het verzet meer continuïteit heeft gekregen in de Atlantische
regio, komen ook in het door Spanje beheerste Pacific-gebied regelmatig
opstanden voor. In het eerste geval gold het vooral op onafhankelijkheid gerichte bewegingen, terwijl de oppositie in het tweede geval zich
vnl. richtte tegen de belastingheffing en het systeem van verplichte
herendiensten.
Het opkomende lokale verzet en de algemene verzwakking van de positie
van de Spaanse staat (politieke invloed van de Franse Revolutie, economische invloed van de Engelse industriële revolutie) scheppen de voorwaarden voor de onafhankelijkheid van de centraal-amerikaanse koloniën.
Gesteund door Engeland en de Verenigde Staten wordt in 1821 de onafhankelijkheid van Centraal Amerika uitgeroepen.

1) H. Jung, 'Nicaragua: Bereicherungsdiktatur unf Volksaufstand', Frankfurt/Main, 1981, p. 14.
2) J. Wheelock Roman (1974), op. cit. p. 65 e.v. en CIERA, "La Mosquitia
en la Revolución", Managua 1981, p. 99 e.v.
3) H. Jung (1981), op. cit. p. 14.
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Met deze onafhankelijkheidsverklaring dreigde de agrarische oligarchie
haar belangrijkste machtsposities te verliezen. Zij zoekt aansluiting
van Nicaragua bij het 'Imperio Mexicano', teneinde de aristocratische
feodale orde te kunnen handhaven (1822). Het verzet tegen deze traditionele heersende klasse (georganiseerd in de conservatieve partij en met
Granada als basis) krijgt vorm in de libarale partij van Nicaragua
(intellectuelen, handelaren en middenklassen, met Lëon als basis). In
1822 en 23 komt het tot volksopstanden tegen de inlijving bij het
Mexicaanse rijk, en als vorm van compromis wordt in 1823 de Centraal
Amerikaanse Federale Republiek gesticht.
Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd waren in Nicaragua twee duidelijke
politieke stromingen uitgekristalliseerd, die elkaar de hegemonie
binnen de heersende klasse en de controle over de staat betwistten,
t.w. :
a)

de liberalen, in Léon; intellectuelen en stedelijke en
rurale middengroepen, met passieve ondersteuning van de
indianen-bevolking. Zij pleiten voor een burgerlijke orde,
liberale republikeinse staatsvorm, vrijhandel, vrije gronden arbeidsmarkt, afschaffing van de kerkelijke privileges, e.d.

b)

de conservatieven in Granada; vnl. de traditionele veeteeltoligarchie en koloniale handelaren, met steun van de R.K. kerk.
Zij staan voor handhaving van de feodale orde, slavernij, e.d.

Na de politieke onafhankelijkheid komen beide fracties terecht in een
langdurige burgeroorlog. De strijd betreft in eerste instantie de
juridische basis van het grondbezit

. De liberalen verzetten zich

tegen de dominante positie van de agrarische aristocratie en tegen
het gebruik van het encomienda-systeem en slavernij.
Ter stimulering van een meer kapitalistische ontwikkeling pleiten zij
voor afschaffing van het adellijke eigendom, introductie van een vrije
grondmarkt en herstel van alle burgerlijke vrijheden (scheiding kerkstaat, godsdienst- en onderwijsvrijheid, e.d.).
In het kader van de Centraal-Amerikaanse Federatie werden deze principes
uiteindelijk vastgelegd, maar de hervormingen konden nauwelijks effectief
gemaakt worden. In het bestaande machtsvacuüm hebben beide partijen hun
1) H. Jung (1980), op. cit. p. 20.
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eigen legers, welke elkaar regelmatig bestrijden

.

Een tweede bron van conflict betreft de handelspolitiek. De stagnatie
van de handel met Spanje en de opkomst van nieuwe handelsmogelijkheden
met de zich ontwikkelde Europese industrielanden, leidt tot een sterke
buitenlandse vraag naar agrarische grondstoffen. De handelsklasse bepleit een liberalisering van de buitenlandse handel, welke tegen de
belangen van de agrarische oligarchie ingaat. Het gelijktijdig doorgevoerde verbod op kerkelijke kredietverlening (1821), opent de deur
voor Engelse banken en handelshuizen. Het resultaat is, dat de liberale
fractie niet in staat blijkt te zijn om een zelfstandige economische
2)
(en politieke) positie in te nemen . Bovendien hebben zij onvoldoende
steun van de bevolking, doordat de liberale hervormingsplannen van de
grond- en belastingpolitiek boeren en indianen in de armen van de con3)
servatieven jagen
Ook na de beëindiging van de Centraal-Amerikaanse Federatie (1839)
duren de binnenlandse conflicten voort. Vooral tussen 1851 en 1855
laait de strijd tussen conservatieven en liberalen op rondom de kwestie
van de aanleg van een kanaal door Nicaragua. Achtergrond hiervan zijn
de goudvondsten in Californië (1848), waarvoor een veilige verbinding
van Oost naar West gevonden moet worden voor de goudzoekers (het ver4)
voer door Amerika zelf is daarvoor te gevaarlijk) . Gebruik makend
van de binnenlandse conflicten intervenieert de amerikaan William
Walker in 1855 met een huurlingenleger. Alhoewel deze interventie
oorspronkelijk begon op verzoek van de liberalen, keert Walker zich
spoedig van hen af, verklaart hij zichzelf tot president (met erkenning
door de V.S.) en voert de slavernij weer in. In de strijd

tegen Walker

verenigen conservatieven en liberalen zich, en ontvangen zij de financiële steun van Engeland en van ondernemers uit de V.S. (Cornelis
Vanderbilt) en de militaire steun van andere Centraal Amerikaanse staten.
Rondom de inter-oceanische verbinding laait ook de rivaliteit tussen

1) ibid ; de politieke en ideologische 'inhoud' van de conservatieve en
liberale beweging leed in deze periode onder een zekere vervaging.
2) H. Jung (1981), op. cit. p. 19.
3) J. Brahim en C. Correia (1982), p. 93.
4) D. van der Sijpen, "Nicaragua, het failliet van de N.V. Somoza",
Berchem 1979, p. 7 e.v.

- 17 -

Engeland en de Verenigde Staten op. De traditionele invloed van Engeland
in de regio wordt meer en meer overgenomen door de V.S. In het ClaytonBulwer verdrag (1850) delen Engeland en de V.S. de rechten voor een kanaal
door Nicaragua nog, maar in 1860 wordt Engeland gedwongen het protectoraat van het Mosquito-gebied op te geven en in 1867 verwerft de V.S.
de exclusieve transit-rechten en toestemming voor troepen- en munitievervoer door Nicaragua (Dickinson-Ayon verdrag)
Na beëindiging van de bezetting door Walker treedt een tijdperk van betrekkelijke binnenlandse rust aan, de zgn. 'periodo de los 30 anos'
onder conservatief bestuur (1863-1893). In deze periode blijft de
feodale structuur in hoofdlijnen bestaan en worden geen grote economische
2)
transformaties uitgevoerd . De veeteelfe-haciendas blijven de dominante
prodüktiewijze en belemmeren de verdere ontwikkeling van de produktiekrachten. Niettemin worden enige beperkte hervormingen uitgevoerd, waarvan
de belangrijkste de nieuwe agrarische wet van Chamorro uit 1877 is,
volgens welke inheemse communale gronden onteigend kunnen worden en een
vrije grondmarkt op beperkte schaal intrede doet. Deze maatregel schept
de eerste voorwaarde voor de opkomst van de koffiecultuur in Nicaragua
(vanaf 1850).
Samenvattend kunnen we vaststellen dat in de post-koloniale periode tot
+^ 1890 de strijd om de hegemonie binnen de heersende klasse centraal
heeft gestaan. Na een periode van conflict rondom de staatsvorm, krijgt
de republiek zijn definitieve vorm in 1839. Vervolgens zet

het conflict

tussen conservatieven en liberalen zich door als een strijd om de staatsmacht en daarmee om de controle over het staatsapparaat waarmee de hervormingen doorgevoerd kunnen worden.
In eerste instantie is het binnenlandse verzet dan ook gericht geweest
tegen de buitenlandse afhankelijkheid (Spanje, Mexico, Centraal Amerikaanse
Federatie), maar uiteindelijk richt het verzet zich vooral tegen de
dominante positie van de agrarische oligarchie.

1) Zie: NACLA's Latin America Report, Vol. X, no. 2

febr. 1976.

2) A.B. Portocarrero, 'Estudio sobre la historia contemporanea de
Nicaragua', in: Revista del Pensamiento Centroamericano, No. 157,
oct./dec. 1977. p. 32 e.v.
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De gezamenlijke strijd tegen Walker heeft bijgedragen aan de vorming
van de nationale staat. Van een echte economische transformatie is
echter nauwelijks sprake. De veeteelt-hacienda en de monopolistische
handel blijven het economische bestel domineren en belemmeren de
economische ontwikkeling en de ontwikkeling van een nationale bourgeoisie
De integratie van de economie en de ontwikkeling van een binnenlandse
markt komt nauwelijks van de grond. De voedselproduktie is overwegend georganiseerd in kleine eenheden op non-commerciële basis (autoconsumptie),
waardoor de binnenlandse handel beperkt blijft. Technische ontwikkeling
doet zich hierbij niet of nauwelijks voor. Via patronage en peonage
werden boeren gebonden voor arbeidsleveringen.
Kortom, de koloniale produktieverhoudingen bleven in hoofdlijnen tot
ca. 1870 in tact.

Integratie

in de wereldeconomie

Tot in het midden van de 19de eeuw blijven semi-feodale verhoudingen de
economie van Nicaragua beheersen. Onder invloed van de langdurige
binnenlandse strijd en de buitenlandse invasie begint de liberale revolutie later dan in de andere landen van de regio.
Vanaf 1850 neemt de koffie-cultuur op kleine schaal een aanvang en in
de periode 1885-1900 ontwikkelde de koffie zich tot algemene cultuur in
Nicaragua, vooral in de centrale- en noordelijke regio. Onder het
liberale bestuur van president Zelaya (1893-1909) worden de interne
voorwaarden geschapen voor de stimulering van de koffie. Naast hervormingen in de juridische en politieke structuur, worden in deze periode
vooral een groot aantal maatregelen genomen, gericht op de ontwikkeling
2)
van een flexibel marktsysteem
Met de landbouwwet van 1877 werd reeds de onteigening van inheemse
gronden mogelijk gemaakt (welke aanleiding gaf tot de zgn. 'oorlog
van de inheemse gemeenschappen', waarbij ca. 5000 indianen vermoord werden)

i) IEPALA, "El Pueblo vence a la dinastïa', Madrid 1979, p. 14 en p. 43.
2) J. Wheelock. "Imperialismo y Dictatura", Mexico 1975, hfst 1;
ook H. de Wit (1980), op. cit. p. 40-41.
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Onder Zelaya werden ook de gronden van de staat en van de kerk aan de
vrije grondmarkt toegevoegd, terwijl het individuele grondbezit onder
grote druk komt te staan.
De koffie-cultuur werd oorspronkelijk begonnen door kleine producenten

.

Het benodigde kapitaal (vnl. voorschotten op de oogst) werd verschaft
door lokale handelaren. De hieruit voortkomende verschulding leidt er
al snel toe dat koffiehandelaaren de fincas opkopen en zich een proces
van coneentratie in gang zet. Aldus ontstaat een nieuwe agrarische
. . 2)
bourgeoisie . In de kredietverlening, de verwerking (in zgn. 'beneficios')
en de buitenlandse handel hebben ook Engelse en Amerikaanse bedrijven een
grote invloed (Calley-Dagnall; Compagnia Mercantil de Ultramar).
De opkomst en ontwikkeling van de koffie betekent een belangrijke
kwalitatieve verandering van de produktiewijze en markeert de overgang
van het gesloten feodale systeem van de veehaciendas naar de meer export. 3)
gerichte kapitalistische plantage-produktie .
4)
Tot de belangrijkste gevolgen van de introductie van de koffie behoren :
a)

de definitieve integratie van Nicaragua in de wereldeconomie, waardoor ook de afhankelijkheid van prijsfluctuaties op de wereldmarkt
van groot belang wordt

b)

het in gang zetten van een proces van oorspronkelijke accumulatie
in Nicaragua; de koffie wordt dan bron voor lokale rijkdom,
geïntegreerd in de nationale economie

c)

de verandering van de politieke machtsverhoudingen; de herwaardering
van de grond (grond als inkomensbron i.p.v. als symbool van status
en macht) leidt tot een verdringing van de traditionele veeteeltoligarchie door een agro-export bourgeoisie

-1) De hoge arbeidsintensiteit van koffie beperkt de schaalvoordelen van
de produktie.
2) Vgl. D. Meertens, "Jonkers en Boeren", Amsterdam 1979 en C.F.S. Cardoso,
"The formation of the coffee estate in 19th century Costa Rica",
in: K. Duncan & I. Rutledge, "Land and Labour in Latin America",
Cambridge 1977.
3) J. Wheelock (1975), p. 32 e.v.
4) H. de Wit (1980), p. 31 e.v. ; LVvW, 'Nicaragua koffie", dec. 1980,
p. 7-8, FIDA, "Inforne de la Mision Especial de Programacion a
Nicaragua", oct. 1980, p. 5-10.
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d)

de stimulering van commerciële, financiële en industriële
activiteiten op basis van de accumulatie van de koffie stimuleert
de ontwikkeling van middenklassen

e)

de ontbinding van de boerenklasse; de koffie-produktie heeft een
grote behoefte aan (vooral tijdelijke) arbeidskracht in het oogstseizoen. Daarom moeten kleine boeren gedwongen worden tot aanvullende arbeid op de plantages. Bij dit proces van semi-proletarisatie wordt gebruik gemaakt van semi-feodale vormen van arbeid
(o.m. pacht en schuld-belasting d.m.v. onbetaalde arbeid, grond in
ruil voor arbeid, medierïa)

f)

de integratie van de subsistence-landbouw in de plantage economie;
teneinde boeren te dwingen tot aanvullende loonarbeid op de koffieplantages wordt de latifundia-minifundia structuur versterkt doorgezet. De kleine voedsellandbouw moet behalve arbeid (zie e.)
ook een surplus aan goedkope voedselprodukten produceren, zodat
de reproduktiekosten van de arbeid (i.c. de loonkosten) laag blijven.
Van hieruit ontstaat voor het eerst een binnenlandse voedselmarkt.
Voor het overige blijft de binnenlandse markt nog beperkt; via
een systeem van 'kommissariaten' worden de lonen (minus schuldaflossing) op de plantages direct omgezet in levensmiddelen
(tegen hoge prijzen), waarbij de winst in handen komt van de
plantage-eigenaar.

g)

de ontwikkeling van een (export gericht) systeem van infrastructuur.

Naast de koffie komt rond 1900 ook debananen-produktie van de grond.
Oorspronkelijk werden bananen gebruikt als schaduwstruik voor koffie,
maar reeds spoedig beginnen Noord-Amerikaanse maatschappijen commerciële
bananen-plantages langs de Atlantische kust; Deze verticaal geïntegreerde
bedrijven (United Fruit Co.) functioneren als een complete enclave,
zonder directe of indirecte verbindingen met de rest van de economie
(nauwelijks belastingafdrachten)

O

J. Brahim en C. Correia (1982), op. cit. p. 165-167.

In het begin van de 20ste eeuw beleeft de hout-exploitatie in de
Atlantische regio weer een grote opgang. De winning is volledig in
handen van Amerikaanse bedrijven (Bragman's Bluff Lunber Company;
George D. Emery Company)

.

Tenslotte komt ook de goudproduktie weer op gang als gevolg van de
toenemende wereldvraag naar edelmetalen.
Met de opkomst van de koffie is de Nicaraguaanse economie te karakteriseren als een overgangsformatie. De produktiewijze van de koffie
vertoont tegelijkertijd feodale elementen (m.b.t. de arbeidsverhoudingen
en de ondernemingsvorm) en kapitalistische elementen (m.b.t. de produktie• • s2)
wijze)
Kapitalistische produktieverhoudingen hebben zich nog niet algemeen
ontwikkeld, terwijl de algemene integratie in een kapitalistische
produktiewijze wel vorm begint te krijgen. Produktiviteitsontwikkelingen doen zich nog nauwelijks voor, waardoor crises direct afgewenteld
worden op de arbeiders en de boeren (grondconcentratie, lagere reële
lonen). Tijdens de twee grote koffie-crises (crisis van 1897-98 en de
wereldcrisis van 1928 e.v. jaren)

leiden de prijsdalingen tot versterk-

te grondconcentratie.
Aan de andere kant heeft de koffie-produktie een belangijke bijdrage
geleverd aan de formatie van een meer geïntegreerde binnenlandse
economie. De ontwikkeling van een binnenlandse voedselmarkt, de belastinginkomsten voor de overheid en de aanleg van wegen en spoorwegen
zijn sterk gestimuleerd vanuit de koffie-sector.
De sterke ontwikkeling van kapitalistische landbouw leidt in het
begin van de 20ste eeuw tot hernieuwde binnenlandse conflicten tussen
liberalen en conservatieven. Zelaya's onafhankelijke internationale
politiek geeft uiteindelijk aanleiding voor diplomatieke aandrang op
zijn aftreden vanuit de V.S. en brengt de conservatieven weer aan het
bewind (1909). Gevolg hiervan is dat de traditionele oligarchie,
welke als klasse van haar invloed ontdaan was, kunstmatig als politieke

1) CIERA, "La Mosquitia en la Revolucion", Managua 1981, p. 105-106.
2) H. de Wit (1980), op. cit. p. 36; J. Wheelock (1975), op. cit. p. 32.
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factor in stand wordt gehouden

. Aan de andere kant verliest de

koffie-bourgeoisie haar controle over de staat. Ten gevolge van
haar regionale en politieke isolatie en door de beperkte relaties
met de afzetmarkten (exportmonopolie buitenlandse bedrijven) is de
produktiewijze minder ver ontwikkeld dan in de andere Centraal-Amerikaanse landen (minder gebruik van krediet, traditionele variëteiten
en technieken) en blijft de produktie zeer grootschalig georganiseerd
2)
(controle berust op monopolisatie grondbezit) .
Onder druk van de V.S. moeten een aantal van de hervormingen van
Zelalya teruggedraaid worden (Dawnson akkoord) en krijgt de
Noordamerikaanse bank 'Brown Brothers' de controle over de Nationale
Bank, de spoorwegen en de douane-heffingen als onderpand voor een
V.S. staatslening (de zgn. 'Brown Brothers Republic'). Het massale
verzet tegen de regering Diaz leidt in 1912 tot een interventie van
V.S. mariniers, die tot 1925 in het land blijven. Elen liberaal-conservatieve coalitie-regering herstelt daarna voor korte rijd de rust, maar
in 1925 laait de strijd weer op als de conservatieve generaal E. Chamorro
een staatsgreep uitvoert. De liberale troepen (o.l.v. de generaals
Moncada en Sandino), ondersteund door stakingen bij de hout- en bananenondernemingen, organiseren het verzet. Eind 1926 landen opnieuw V.S.-mariniers om de coalitie te herstellen. Ook als Moncada de vrede tekent
en president wordt (1928) zet Sandino de "strijd tegen de oligarchie
en het imperialisme" voort. Met steun van de V.S. wordt Sandino in
1934 vermoord door de nieuw opgerichte Nationale Garde o.l.v. Anastasio
Somoza. De politieke voorwaarden voor een voortgaande kapitalistische
ontwikkeling, gebaseerd op een verbond tussen de agrarische bourgeoisie
. . .
3)
en het imperialisme, zijn hiermee vervuld

1) H. de Wit (1980), op. cit. p. 41.
2) D. Kaimowitz, "The Nicaraguan Coffee Harvest 1979-1980" in;
Development and Change 1980.
3) H. de Wit (1980), op. cit. p. 45;
Zie ook K. Duncan (1977), op. cit. p. 196 en FIDA

(•QÓ'O

) , p. ü i .
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1.5.

Liberaal kapitalistische

ontwikkeling

De periode van de meer liberale kapitalistische ontwikkeling in Nicaragua
valt voor het grootste gedeelte samen met de heerschappij van de Somozadynastie.
Anastasio Somoza Garcia wordt in 1929 Minister van Buitenlandse Zaken
en in 1933 Minister van Defensie en hoofd van de Nationale Garde.
Vanuit deze positie verdrijft hij in 1936 president Sacasa en wordt in
1937

zelf president. Met een kleine onderbreking (1947-1951) blijft

Anastasio Somoza president tot 1956 als hij vermoord wordt. Dan volgt
zijn zoon Luis Somoza hem op (1957-1963). Na diens overlijden wordt het
bewind voortgezet via de marionet René Schick (1963-1967), waarna
Somoza's tweede zoon Anastasio Debayle het bewind weer overneemt
(1967-1979)1).
Tijdens deze Somoza-periode wordt grote vooruitgang geboekt op het gebied
van de ontwikkeling van meer kapitalistische produktieverhoudingen.
Onder invloed van de militiare en politieke dominantie van de V.S.
blijft na de economische crisis van de jaren '30 en tijdens de tweede
wereldoorlog de export-gerichte produktie-structuur in tact (90% van
de handel gericht op V.S.). In deze periode consolideert Somoza de
staatsmacht (d.m.v. de oprichting van financiële instellingen en overheidsdiensten) en bouwt hij zijn eigen imperium verder uit (onteigening
2)
Duitse bezittingen) .
Na de tweede wereldoorlog heeft met de opkomst van de katoen een proces
van veralgemenisering van de kapitalistische produktieverhoudingen in
gang gezet. De hoge katoenprijzen in de jaren '50, de overheidsinvesteringen in infrastructuur en het export-gerichte economische beleid
(devaluaties van de Cordoba) stimuleren de katoenteelt. Tussen 1950
en 1955 wordt een areaaluitbreiding van 20.000 tot 170.000 manzanas
gerealiseerd. De expansie van katoen wordt in het midden van de jaren
'50 gevolgd door een sterke groei van suiker. Beide produkten worden
grootschalig en kapitaalintensief verbouwd en vereisen alleen gedurende
het oogstseizoen veel arbeidskracht. De areaalexpansie leidt tot ver1) A. Bendana, "The Somoza dynasty at a glance" in NACLA, Vol. XII,
no. 6, nov./dec. 1978, p. 7.
2) J. Wheelock (1975), p. 166 e.v.
en M.A. Sanchez, "Nicaragua, afio cero, la caida de la dinastia Somoza",
Mexico 1979.
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dringing van de kleine voedselboeren naar marginale gronden en stimuleert de urbanisatie. Een belangrijke kwalitatieve verandering is,
dat in deze periode de loonarbeid algemeen toegepast wordt. Niet langer
zijn pre-kapitalistische produktie-verhoudingen nodig om het meerprodukt
te garanderen

.

De staat neemt in toenemende mate een rol op zich bij de reproduktie
van de arbeid. Optredende voedseltekorten worden gecompenseerd via
voedselimporten en een regionaal verdelingssysteem wordt opgezet. In
2)
sommige perioden is er zelfs sprake van voedselprijssubsidies .
In de jaren '60 doen zich in snel tempo een aantal nieuwe ontwikkelingen
voor.
Als reactie op de crisis in de Argentijnse veeteelt (1965) neemt de
Nicaraguaanse export-veeteelt, gericht op de Noord-Amrikaanse markt, snel
toe. In de Pacific-zone wordt de veeteelt op intensieve wijzen en op
grote schaal beoefend, maar het merendeel van de produktie is in handen
3)
van midden- en kleine-boeren in de centrale zone .
In de tweede plaats treedt een sterke modernisering van de landbouw op.
Het gebruik van kunstmest in de koffie-sector, insecticiden in de katoenproduktie en de geirrigeerde toepassing van nieuwe rijstvariëteiten
leidt tot een sterke
van rurale arbeid

concentratie van de produktie en tot de uitstoot

.

In de derde plaats is de oprichting van de Centraal-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt (CACM) in 1961 van belang. Multinationale ondernemingen gaan een alliantie aan met binnenlandse bourgeoisiefracties en
vestigen zich o.m. in Nicaragua. In het kader van het zgn. 'regiem van
integratie-industrieën' specialiseert Nicaragua zich op de chemische
industrie (insecticiden). Daarnaast neemt ook de agro-industriële verwerking (koffie, suiker, zuivel, visconserven) een grote vlucht, zowel
voor de binnenlandse markt als voor de export. Van hieruit gaat ook weer

1) FIDA (1980), p. 11-19 (50% van de arbeid in de katoensector is afkomstig uit de steden) en "Nicaragua, Reforma o Revolución", dec. 1978,
p. 165 e.v.
2) S. Barraclough, "Food systems and society: the case of Nicaragua"
(UNRISD), Geneva, June 1981, p. 15; FIDA (1980), p. 45 e.v.;
ook: 0. Nufiez, "El estado y la reproducción de la fuerza de trabajo"
in: Revista del Pensamiento Centroamericano, nr • 157, oct./nov. 1977,
p. 80 e.v.
3) FIDA (1980), op. cit. p. 19-27.
4) J. Brahim en C. Correia (1982), op. cit. p. 233-246.
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een impuls uit naar verdere 'industrialisering' van de landbouwproduktie.
De noodzakelijke inputs voor de industrie moeten grotendeels geïmporteerd
worden, waardoor de verbindingen met de binnenlandse markt gering blijven.
Eerst in deze fase nemen buitenlandse (V.S.) investeringen een grotere
1)
omvang aan
Deze ontwikkelingen hebben op een groot aantal terreinen gevolgen voor
de Nicaraguaanse economische structuur en sociale formatie.
Op het gebied van de produktieverhoudingen zien we een verdere veralgemenisering van de loonarbeid. Niet langer zijn semi- of niet-kapitalistische produktiewijzen noodzakelijk, omdat het kapitaal nu zelf de
organisatie van de produktie en daarmee de controle over het meerprodukt
2)
m handen heeft genomen . De groei van de omvang van het economisch
surplus heeft daarnaast de ontwikkeling van het bankwezen gestimuleerd.
Rondom de katoen-sector vormt zich de BANIC-groep (1952), rondom de
suiker en vlees-sector de BANAMERICA-groep, beiden met connecties met
3)
banken uit de V.S.
Voor de nationale economie liggen de gevolgen vooral op het gebied van
het financieel-monetair systeem, de handelsbalans en de overheidsfinanciën. Belastingfaciliteiten ('tax havens') en kredietverlening staan in
geen verhouding tot de overheidsinkomsten, waardoor de financiering van
de economische ontwikkeling gevaar loopt. Daarnaast leidt de toenemende
importbehoefte (agrarische en industriële inputs) tot een tekort

op de

betalingsbalans. Beide tekorten worden gefinancierd uit buitenlandse
leningen (verschulding) en binnenlandse geldschepping (inflatie).
Uiteindelijk is de afhankelijke, export-gerichte economische structuur
hiervoor verantwoordelijk. In het volgende hoofdstuk gaan we dan ook
uitgebreid in op m.n. deze gevolgen, omdat deze ontwikkelingen op middellange termijn de structurele grenzen vormen van de Sandinistische
transformatie-politiek.

1) G. Selsel, "Las empresas transnacionales en Nicaragua", in:'El dia'
Mexico, julio 1979; de beperkte binnenlandse markt heeft eerdere
buitenlandse investeringen vertraagd.
2) J. Brahim en C. Correia (1982), op. cit. p. 264; ook B.A.R. Espinales
(1974) op. cit. p. 192.
3) A. Bendana, 'Crisis in Nicaragua', in: NACLA, Vol. XII, no. 6, nov./dec.
1978, p. 13, 14.
J. Wheelock (1975), op. cit. p. 148 e.v.
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Op politiek-sociaal gebied treedt in Nicaragua na WO II een toenemende
polarisatie op. Het proces van grond concentratie leidt tot landafzettingen en verdringing van de boeren naar marginale gronden en naar
de steden. De landhervorming onder Somoza (1963) - gefinancierd uit
Amerikaanse leningen in het kader van de 'Alliance for Progress' bleef beperkt tot enige kolonisatie-projecten en had als enige effect
dat vnl. in de koffie-regio kleine boeren werden aangetrokken ter
aanvulling van de optredende arbeidstekorten (te kleine percelen, lage
prijzen)

. Per saldo nam de ongelijkheid hierdoor nog sterker toe.

De katoenprijs-crisis in 1956 leidt tot diverse stakingen en opstanden,
maar wordt door de Nationale Garde hardhandig onderdrukt en verdere
vakbondsactiviteiten worden verboden. De groei van het Somoza-imperium
gaat echter onverminderd voort via overname van plantages en diversificatie in de transport-sector.
Vooral in de jaren '60 vinden omvangrijke concentratieprocessen plaats.
Tussan 1963 en 1973 verdwijnen 15.000 arbeidsplaatsen in de landbouw.
De groeiende industriële sector vraagt slechts zeer beperkt nieuwe
arbeid. De stedelijke nijverheid wordt vrijwel geheel geëlimineerd;
in 1963 produceren 15.000 handwerklieden nog meer dan 80% van de industriële produktie, terwijl hun aandeel in 1972 is teruggedrongen tot
2)
nauwelijks 10%
Aan het einde van de jaren '60 ontmoet het agro-exportmodel steeds meer
grenzen. De stagnatie van de CACM (handelstekorten), de crisis van de
overheidsfinanciën en van de betalingsbalans, en de dalende wereldmarktprijzen (dollarcrisis) leiden tot oppositie tegen het liberale
beleid. De zeer hoge werkloosheid (36% in 1973) en de inflatie, de
ongelijke inkomensverdeling en de verdoorgevoerde proletarisatie vormen de
basis voor brede bevolkingsorganisaties (vakbonden, FSLN, ATC).
De aardbeving van Managua in 1972, gevolgd door een lange periode van
droogte, brengen de crisis naar buiten als een conflict binnen de
. . 3)
bourgeoisie . De internationale financiële hulp verdwijnt voor een

1) INRA, "Acerca de la Reforma Agraria" (1980) en "La Revolueión y
el Campo"; ook D. Kaimowitz (1980), t.a.p.
2) FIDA (1980), op. cit. p. 31.
3) H. Jung (1980), op. cit. p. 61 e.v.
Tengevolge van de associatie van Somoza c.s. met de liberale partij
en van de bourgeois-oppositie met de conservatieve partij is de traditionele politieke inhoud van deze bewegingen verdwenen; vgl. H. Jung
(1979), p. 74.

- 27 groot gedeelte in Somoza's zakken, terwijl hij door monopolisatie
van de constructie-sector (voorheen gereserveerd voor de andere
sectoren van de bourgeoisie) openlijke oppositie vanuit de burgerlijke
sectoren oproept. Daarmee wordt ook een breed oppositie-front mogelijk
(eerst UDEL, later FAO), waarin uiteindelijk een coalitie met de
volksorganisaties en het FSLN wordt aangegaan (georganiseerd in de
MPU)

. Na massale stakingen en een groot militair offensief neemt het

FSLN op 19 juli 1979 de macht over.

Samenvatting

De voorafgaande analyse van de historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse economische en sociale formatie vanaf de Spaanse kolonisatie
laat een langzaam proces van kapitalistische ontwikkeling zien.
In de koloniale periode wordt de economische ontwikkeling van Nicaragua
ondergeschikt gemaakt aan de mercantilistische belangen van Spanje
en de ontwikkeling van Guatemala. De commerciële ontwikkeling van de
haciendas wordt in hoofdzaak gefinancierd door de voedsel- en arbeidsleveranties van de inheemse sector (encomienda en repartimiento).
Na de dekolonisatie blijft dit patroon in hoofdlijnen in tact. Veeteel thaciendas domineren de produktiewijze en belemmeren de verdere
ontwikkeling van de produktiekrachten. De voedselproduktie is overwegend georganiseerd op basis van autoconsumptie. Via peonage en
patronage worden boeren gebonden voor arbeidslevering.
Met de introductie van de koffie komt een lokale agrarische bourgeoisie tot ontwikkeling, welke de overgang naar een meer kapitalistische plantage-produktie initieert. De subsistence-landbouw wordt
geïntegreerd in de plantage economie om tegelijkertijd voldoende arbeidsaanbod en lage reproductiekosten van de arbeid te garanderen.
In de Somoza-periode worden kapitalistische produktieverhoudingen algemeen doorgezet. De kapitalistische katoen- en suikerteelt, de modernisering van de landbouw en de agro-industriële ontwikkeling leiden

1) Zie Nicaragua Comité Nederland, Informatiemap 2, juni 1979, p. 19-26.
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tot een verdere verdringing van de subsistence landbouw. Buitenlands
(agro)industrieel en financieel kapitaal - in associatie met vooral
de Somoza-groep - gaat in toenemende mate de economie overheersen.
De integratie van Nicaragua in de wereldeconomie is relatief laat
tot stand gekomen

. De lange periode van binnenlandse strijd en de

buitenlandse interventies hebben de liberalisering van de economie
lang tegengehouden. De veralgemenisering van kapitalistische produktieverhoudingen krijgt daardoor pas in de periode van WO II volledig
vorm. Juist onder Somoza heeft Nicaragua daardoor een versnelde kapi2)
talistische ontwikkeling kunnen doormaken
In de Nicaraguaanse economische geschiedenis is een continue ontwikkeling zichtbaar van toenemende dominantievan de accumulatie-functie
van de economie, welke steeds meer ten koste gaat van de voedselvoorziening, de inkomensverdeling en de reële loonontwikkeling, en een
toenemend polarisatieproces in gang zet.
In de koloniale periode wordt bijgedragen aan de Spaanse rijkdom,
in de postkoloniale periode aan de Engelse primitieve accumulatie,
terwijl in de na-oorlogse geassocieerde ontwikkeling een bijdrage wordt
geleverd aan de voortgaande circulatie van het financiële en industriële
3)
kapitaal .
Parallel hieraan zien we een toenemende exploitatie van de bevolking.
De binnenlandse voedselvoorziening wordt eerst

teruggedrongen naar

een overwegend op zelfvoorziening gerichte sub-sector van kleine boeren.
Vervolgens monopoliseert de exp.ortlandbouw de grond met als doel de
arbeidslonen laag te houden en ruime beschikbaarheid van arbeid te
garanderen. Tenslotte wordt de voedselproduktie naar marginale regio's
verdrongen (cordon minifundario) en blijft zij verstoken van inputs,
4)
krediet en technische hulp
De export-sectoren gebruiken moderne technieken, welke slecht aansluiten
bij de factorbeschikbaarheidsverhoudingen van het land en relatief veel
deviezen vereisen t.g.v. import van machines en inputs. Zij vragen ,
weinig arbeid, m.u.v. het oogstseizoen. De arbeid is vnl. seizoenarbeid

ï) D. Kaimowitz (1980), t.a.p.
2) J. Petras, "Wither the Nicaraguan Revolution", in: Monthly Review 31/5
Oct. 1979, p. 3.
3) J, Brahim en C. Correia (1982), op. cit. p. 279-283.
4) FIDA (1980), op. cit. p. X.
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en veroorzaakt niet alleen trekarbeid maar eveneens een langdurige
werkloosheid in het off-season, welke eveneens door de subsistence sector
moet

worden opgevangen.

De lage arbeidsproduktiviteit in de voedselsector leidt tot lage

in-

komens . Het algemeen loonniveau wordt hierdoor weer naar beneden
gedrukt.
Ook voor de economische structuur heeft de geschetste historische ontwikkeling grote gevolgen.
geïntegreerd

in

de

De kapitalistische sectoren zijn beperkt

nationale economie, waardoor veel importen nodig

zijn. De financiering van de hieruit voortkomende betalingsbalanstekorten leidt tot verschulding en inflatie, die via een reële loondaling
weer op de bevolking wordt afgewenteld. De sterk toegenomen proletarisatie van de bevolking - berustend op ongelijke grondeigendomsverhoudingen
en een ver doorgevoerde stucturele heterogeniteit van de produktiewijzen
(dualisme) - staat in schrille tegenspraak met de geringe groei van de
werkgelegenheid en vormt de basis voor de steeds toegenoemen "overuitbuiting" van de arbeidskracht

.

De ontwikkeling van de klasseverhoudingen binnen de Nicaraguaanse
2)
. . .
sociale formatie verloopt parallel hieraan . Enerzijds is een proces
van toenemende polarisatie van de klassestructuur zichtbaar, welke de
basis vormt voor een brede alliantie van boeren, landarbeiders en stede3)
lijk proletariaat . Daarnaast maakt m.n. de stedelijke midden-klasse
een sterke ontwikkeling door in de 20ste eeuw. De monopolistische ontwikkeling onder Somoza heeft deze klasse verbonden met de arbeiders
en boeren en uiteindelijk heeft ook de zgn. bourgeois oppositie zich
hierbij gevoegd.
De ontwikkeling van de Nicaraguaanse exporteconomie heeft daarmee zelf
4)
de historische voorwaarden geschapen voor een breed volksverzet

1) FIDA (1980), p. 18 e.v.; het begrip "overuitbuiting" duidt op de
absolute reductie van de inkomens onder het reproductieniveau; zie
R.M. Marini, "Dialektiek van de afhankelijkheid - de exporteconomie"
in Imperialisme en Onderontwikkeling', Nijmegen 1976, p. 88 e.v.
2) FIDA (1980), p. 27-29.
3) Zie: N.S. Chinchilla, "Class Struggle in Central America", in:
Latin American Perspectives, Vol. XII, no. 2/3, 1980, p. 16 e.v.
Zie ook H. Jung (1979), p. 72.
4) Vgl. "Nicaragua, Reforma o Revolucion", dec. 1978, op. cit. p. 17 e.v.
Hierin wordt vooral de historische functie van het Somocisme besproken als
factor in het kapitalistisch ontwikkelingsproces van Nicaragua (1950 e.v.)
en de noodzakelijk hieruit voortkomende crisis-elementen en tegenspraken.
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Chronologie van de Nicaraguaanse geschiedenis (1523-1979)

1523

-

Eerste Spaanse verkenning van Z.0.-Nicaragua
(Gil Gonzales Davila)

1524/25

-

Spaanse kolonisatie van de Pacifico-regio;
invoering van de slavernij en slavenexport naar Peru en Antillen

1527

-

Nicaragua onder bestuur van een Spaanse territoriaal-heer
(Don Pedro Arias de Avila alias Pedrarias Davila);
Lëon als hoofdstad

1542

-

Afschaffing slavernij voor indianen; invoer van Afrikaanse
slaven; begin van het encomienda-systeem

1570

-

Nicaragua onder bestuur van de kapitein-generaal van
Guatemala

1589

-

Alliantie tussen het Mosquito-rijk en Engeland (protectoraat)

1811-12

-

Boerenopstanden tegen het koloniale bewind

1821

-

Onafhankelijkheidsverklaring van Spanje in Guatemala

1822

-

Agustin Iturbide verklaart de opname van Centraal-Amerika
in het Mexicaanse Rijk

1824

-

Stichting van de Federale Republiek van Centraal Amerika

1838
1848

-

Nicaragua wordt zelfstandige republiek
Goudvondsten in Californië; vervoer goudzoekers via Rio
San Juan en Lago de Nicaragua door "Accessary Transit
Company' van Cornelis Vanderbilt

1850

-

Clayton-Bulwer verdrag; V.S. en Engeland delen de rechten
voor de aanleg van een kanaal door Nicaragua

-

Motie tegen buitenlandse interventie in het Nicaraguaanse
congres aangenomen.

1851-54

-

burgeroorlog liberalen-conservatieven; generaal Maximo
Jerez (lib.) vraagt hulp vanuit V.S.

1855-57

-

invasie William Walker; verklaart zichzelf tot president
met diplomatieke erkenning V.S.; herinvoering slavernij;
verdreven door gezamenlijke centraal-amerikaanse legers

1863-1893

-

30-jarig conservatief bestuur
Managua wordt hoofdstad

1860

-

Beëindiging van het Engelse protectoraat over Mosquito
territorium
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1867

-

Dickinson-Ayón verdrag; V.S. krijgt exclusieve transitrechten

1877

-

Agrarische wet Pedro Jaaquin Chomorro

1881

-

Indianen-opstanden tegen regerin van Jaquin Zavala

1893-1909

-

Na militaire staatsgreep en verkiezingen wordt
liberaal José Santos Zeloya president; eerste
landhervormingswet

1894

-

Opname van de Atlantische regio in Nicaragua

1909

-

Conservatieve opstanden, gesteund door V.S. diplomatieke druk op Zeloya. Overdracht presidentschap aan
José Madriz (1909-1910) en daarna José Estrada (1911)

1910

-

Dawnson-verdrag; V.S. staatslening tegen onderpand van
spoorwegen, Banco Central en douane-inkomsten (via Brown
Brothers Bank)

1911-1917

-

Adolfo Diaz president (cons.)
Verzet van de liberalen o.l.v. Gen. Benjamin Zeledon

1912

-

Interventie 2700 V.S.-mariniers ter ondersteuning van
de regeringvan Diaz

-

Dawnson akkoord; liberale concessies van Zelaya worden
voor met V.S.-bedrijven ingetrokken. Begin van de
'Brown Brothers Republic'

1912-1925

-

120 V.S.-militairen blijven als 'Misión de Custodia'
permanent in Nicaragua

1913

-

diverse gewapende opstanden

1914

-

Bryan-Chamorro verdrag; in ruil voor 3 miljoen US $
krijgt V.S. exclusieve rechten voor de kanaalbouw en
een marinehaven in de Golf van Fonseca

1917-1920

-

President E. Chamorro

1921-1923

-

President D.M. Chamorro

1923-1924

-

President B. Mortinéz

1924

-

Ontdekking van verkiezingsfraude leidt tot opleving van
de burgeroorlog

1925

-

Overgangsregering o.l.v. president Carlos Solórzano
(cons.) en J.B. Sacasa (lib.) als vice-president

-

Oprichtingsbesluit Guardia Nacional

-

Conservatieve staatsgreep van E. Chamorro leidt tot
liberaal verzet; nieuwe interventie door V.S.

1926
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1927

-

Vredesverdrag van Tipitapa tussen conservatieven
en liberalen; besluit tot verkiezingen onder V.S.
supervisie; niet geaccepteerd door A.C. Sandino

1927-1933

-

V.S. troepen zetten strijd tegen Sandino's'Ejercito
para la Defensa de la Soberania Nacional' voort

1928-1933

-

Generaal José Maria Moncada (lib.) president

1933

-

terugtrekking V.S.-troepen

-

Nationale Garde geïnstalleerd o.l.v. Generaal Anastasio
(Tacho) Somoza Garcia

1933- 1936

-

Juan B. Sacasa president (oom van Somoza)

1934

-

Vredesverdrag tussen Somoza en Sandino
Moord op Sandino door G.N., gevolgd door liquidatie
van 300 boerenfamilies in Sandinistische coöperaties

1937

-

'Tacho' Somoza verwijdert Sacasa als president d.m.v.
gefraudeerde verkiezingen

1938

-

Instelling Asamblea Constituyente; Somoza's ambtstermijn verlengd tot 1946

1944

-

Verzet tegen Somoza o.l.v. generaal Carlos Pasos;
V.S.-steun voor regiem van Somoza

1946

-

Anastasio Somoza Deboyle chef G.N.

1947

-

Verkiezingen onder druk van de V.S.; Leonardo Argüello
voor 27 dagen president; wordt omvergeworpen door Somoza,
waarna het congres B. Lacayo Sacasa tot president kiest

1948-1950

-

Na 3 maanden opgevolgd door Victor Roman y Reyes
(oom van Somoza)

1950-1956

-

Somoza pact met conservatieven; Anastasio (Tacho)
Somoza president, zoon Luis Somoza Debayle voorzitter
van het parlement en andere zoon 'Tachito' Somoza
hoofd G.N.

1956

-

'Tacho' Somoza vermoord

1957-1963

-

Luis Somoza Debayle verklaart zichzelf president

1962

-

Oprichting FSLN door Carlos Fonseca, Silvio Mayorga en
Tomas Borge

1963-1967

-

Renë Schick (marionet van Somoza's) president

1967

-

Luis Somoza overleden

-

Presidents verkiezingen; Fernando Aguero wordt als kandidaat
van de conservatieven militair bedreigd (G.N. verstoort
manifestaties) en diplomatieke druk V.S. voor steun van
de kandidaten van Somoza
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1967-1972

-

Tachito Somoza president

1970

-

diverse stakingen, bezettingen, e.d. t.b.v. herstel van
politieke vrijheden. Ingrijpen van de G.N.

1971

-

V.S.-ambassadeur Shelton stimuleert pact tussen
Somoza en conservatieven

1972-1974

-

Tachito Somoza voor tweede termijn gekozen

1972

-

1974

-

Aardbeving bij Managua; uitroepen noodtoestand geeft
Somoza absolute macht
Somoza voor derde termijn (tot 1981) herkozen;
Conservatieve partij o.o.v. E. Paguagua boycot de
verkiezingen ("no hay por quien votar"); verkiezingsfraude en meer dan 50% absenteïsme

-

oprichting UDEL (Union Democratica Liberal) o.l.v.
Pedro Joaquin Chamorro

-

FSLN gijzeling van diplomaten; vrijlating politieke
gevangenen

1975

-

Ley Marcial; opschorting van alle grondrechten

1976

-

Overlijden Carlos Fonseca en Eduardo Contreras;
splitsing FSLN in drie fracties

1977

-

Los Doce oprichting; verklaring van steun aan FSLN

1978

-

Moord op Chamorro; 2 weekse algemene staking
Oprichting FAO (Frente Anplio de Opposición)
FSLN bestorming van het Nationale Paleis; gijzeling
en vrijlating van politieke gevangenen; algemene staking
o.l.v. FAO

-

Bemiddelingsvoorstel OAS tussen Somoza en FAO

-

OAS mensenrechtenrapport; weigering IMF-lening

-

Oprichting FPN (Frente Patriottico Nacional)

-

Eenwording FSLN

-

Eindoffensief FSLN

-

aftreden Somoza (17 juli), Francisco Urcuyo voor 48 uur
interim-president

-

machtsoverdracht aan JGRN (Junta de Gobierno de Reconstruccion
Nacional)

1979

Bronnen
-

Lab, 'Dictatorship and Revolution'
Nicaragua, informatiemap 2, juni 1979
Informationsbüro Nicaragua, "Nicaragua, ein Volk im Familienbesitz",
ReinbeGkl979
IEPALA, 'El Pueblo vence a la dinastia", Madrid 1979.
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Hoofdstuk II

:

De struktuur van de Nicaraguaanse

ekonomie

- de ekonomiese erfenis van Somoza -

II.1.

Inleiding

Nicaragua wordt veelal beschouwd als een land met relatief gunstige
ekonomiese ontwikkelingsmogelijkheden. Het land heeft de beschikking
over veel natuurlijke hulpbronnen (vruchtbaar land, goudmijnen, diverse
metalen en mineralen), toekomstmogelijkheden voor binnenlandse energiewinning (hydro-energie en geothermiese energie, gasalkohol uit suikerriet, oliewinning voor de kust) en een lage gemiddelde bevolkingsdichtheid waardoor er nog landreserves bestaan en de 'land frontier'
nog niet bereikt is.
Niettemin zijn deze ekonomiese voordelen onder het regiem van Somoza
niet aan de bevolking ten goede gekomen. De Somoza-dynastie heeft
bijna 43 jaar lang de ekonomie van het land bestuurd als privé wingewest en de ekonomiese struktuur van het land in die richting ontwikkeld en daaraan ten dienste gesteld.
Een tweetal middelen stonden Somoza c.s. ter beschikking voor deze
politiek. In de eerste plaats de direkte participatie in de ekonomie
van Nicaragua via de kontrole over een groot aantal bedrijven en monopolieposities in een aantal sektoren. In de tweede plaats het staatsapparaat,
waarmee Somoza kontrole verwierf over de belastingheffing (manipulaties
t.b.v. eigen bedrijven, 'grants' voor concessies aan buitenlandse
bedrijven), over de overheidsuitgaven (verlenen van opdrachten) en over
de semi-overheidsbedrijven (goedkopere tarieven van electra en vervoer
voor Somoza"s bedrijven).
Via de kontrole over het staatsapparaat en over een belangrijk gedeelte
van het produktieapparaat eigenden Somoza c.s. zich een groot gedeelte
van de ekonomiese groei toe. Jung spreekt in dit verband van een
'Bereicherungsdiktatur'

, een politiek gesanktioneerde onteigening

van de bevolking (arbeiders, middenklassen en uiteindelijk ook van de
andere bourgeoisie-groepen) op basis van kontrole over zowel de ekonomiese als de politieke sleutelposities.

*)

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op voorbereidend statisties onderzoek
van leden van de Nicaragua-werkgroep
VU.

1) H. Jung, 'Nicaragua: Bereicherungsdiktatur und Volksaufstand',
Frankfurt/Main 1980.
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Vooral in de jaren '50 en '60 maakt de ekonomie van Nicaragua een
zeer snelle kapitalistiese ontwikkeling door, met gemiddelde jaarlijkse
groeivoeten van 5,6% in de jaren '50 en

6,7% in de jaren '60

. Het

zou dan ook een onjuiste opvatting zijn de ekonomiese ontwikkeling
onder Somoza te onderschatten. Juist onder Somoza heeft Nicaragua een
sterke ekonomiese groei en kapitalistiese ontwikkeling doorgemaakt,
gebaseerd op kommercialisatie van de landbouw en expansie van de industrie en van het bankwezen. Juist ook onder Somoza werden kapitalistiese
produktieverhoudingen en sociale verhoudingen in Nicaragua gevestigd.
De kapitaal-investeringen van de lokale bourgeoisie - later aangevuld
met buitenlandse direkte investeringen - vervulden een cruciale rol in
de voltooiing van de kapitalistiese ontwikkeling:
"Nicaragua was not a simple 'underdeveloped' country, wallowing
in stagnation and backwardness. From the 1950's to the mid1970's, the Nicaraguan economy underwent a period of rapid
growth - large-scale commercialization of agriculture and
high-powered expansion of industry, services and finance.
While most observers have noted the private wealth and corruption of Somoza, it is not usually pointed out that a portion
of that wealth took the form of capital investments.
The growth of capitalism was accompanied in part by the proletarization of some of the peasants in the countryside and the
artisans in the city, along with displacement of others, and
their incorporation into a large labour surplus pool which
crowded the central cities in each region. The state - the
Somoza clan - and foreign capital played a decisive role in
implanting capitalism and capitalist social relations.
The whole process of rapid growth from above was made possible
by the autocratie dictatorship and its 'free market' and repressive labour policies ..." *•>
Doordat Nicaragua voor de USA

: overwegend strategiese betekenis had,

zijn de buitenlandse investeringen in Nicaragua altijd betrekkelijk
beperkt gebleven.3) De opname m de wereldekonomie voltrok zich pas
in een laat stadium, waardoor (semi-)feodale verhoudingen lang gehandhaafd bleven. Eerst onder Somoza is er sprake van een volledige doorzetting van het proces van kapitaalakkumulatie.

De snelle ekonomiese groei in de jaren '50 en '60 en de dynamiek van
de ekonomiese ontwikkeling werden bepaald door twee belangrijke ontwikkelingen

4

]

1)

ECLA,

Statistical Handbook of Latin America, 1977.

2)

J. Petras, "Wither the Nicaraguan Revolution", in Monthly Review 31/5,
October 1979, p. 3 (curs. toegevoegd).

3)

H. Jung (1980), op. cit. p. 77.

4)

H. Jung (1980), op. cit. 55 e.v. en M.de Castilla, "Educacion y Lucha
de Clases en Nicaragua", Managua 1980, p. 73-144.
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1)

de sterke ontwikkeling van de agrariese exporten; vooral de stijging
van de katoenprijzen leidt tot een sterke toename van de katoenproduktie (tussen 1950 en 1975 van 10.000 naar 320.000 ton), waardoor katoen de koffie verdringt van de eerste plaats als exportprodukt. Daarnaast nemen ook de produktie en uitvoer van suiker,
bananen, vlees en vis toe, waardoor de agrariese exporten in toenemende mate gediversifieerd worden. De toename van de agrariese
produktie is voornamelijk een reaktie op de toegenomen vraag naar
deze produkten in de industrielanden (VS, EEG en Japan).
De exportproduktie wordt gekoncentreerd in grootschalige en kapitaalintensieve bedrijven, welke van de staat veel faciliteiten op het
gebied van krediet en infrastruktuur ontvangen.
De binnenlandse voedselproduktie wordt verzorgd door kleine boeren
met weinig kapitaal.

2)

de opkomende industrialisatie; vooral na de vestiging van de
Centraal-Amerikaanse gemeenschappelijke markt (CACM) neemt de
industrialisatiegraad sterk toe, van 13% van het BBP in 1960 tot
19% in 1970. De industriële ontwikkeling is deels gericht op importsubstitutie (voedselprodukten), maar voor het belangrijkste gedeelte
gericht op de regionale markt (chemie, metaal). Het industrialisatieproces is sterk kapitaal-intensief en genereert daardoor slechts
in beperkte mate werkgelegenheid.
De vorming van de CACM (1961) heeft een sterke toename van de
buitenlandse investeringen tot gevolg, vooral vanuit de USA. Deze
investeringen richten zich overwegend op de industrie (voedsel,
chemie, textiel, electro-industrie). Ter stimulering van buitenlandse
investeringen wordt de Managuan Free Zone APEX opgericht.
Mede door de vorming van de CACM wordt de buitenlandse handel meer
gediversifieerd

\ terwijl in 1944 nog 91% van de exporten naar de

USA gingen, is dit aandeel in 1972 gedaald tot 32%. Het aandeel
van de andere midden-amerikaanse landen steeg tot 23%, terwijl in
toenemende mate ook exporten bestemd zijn voor

Mexico, Venezuela

en Zuid-Amerika. Bij de importen is een overeenkomstige tendens
waarneembaar.

1)

H. Jung (1980), op. cit. p. 58.
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De toenemende kapitalistiese ontwikkeling in Nicaragua in de jaren
'50 en '60 berust vooral op een toegenomen investeringsgraad. De publieke investeringen van de overheid richten zich daarbij vooral op de
infrastruktuur (wegen, spoorwegen, elektra) en vervullen op deze wijze
de voorwaarden voor de ontwikkeling van de exportsektoren. De private
investeringen zijn vooral gericht op de kapitaal-intensivering van de
agrariese en industriële exportsektoren.
De financiering van deze investeringen kan in het begin van de jaren
'50 hoofdzakelijk geschieden uit binnenlandse bronnen (private besparingen, belastingen). Het aandeel van de buitenlandse investeringen
blijft beperkt. Zowel de overheidsrekening als de betalingsbalans zijn
overwegend in evenwicht.

In de periode vanaf 1960 en vooral in de jaren '70 (oliekrisis, dollardevaluaties, aardbeving van 1972, agrariese produktiedalingen ten
gevolge van overvloedige regenval, stagnatie van de CACM) moet evenwel
in toenemende mate een beroep gedaan worden op andere financieringsbronnen, namelijk buitenlandse leningen en geldschepping. Er ontstaan
daardoor op twee gebieden grote tekorten
a)

:

Op de betalingsbalans; het industrialisatiemodel van importsubstitutie vereist grote importen van agrariese kapitaalgoederen,
industriële kapitaalgoederen en industriële grondstoffen. Per saldo
neemt de importbehoefte dus toe. Daarnaast leiden ook de hogere
energieprijzen en de winstoverboekingen tot uitholling van de
betalingsbalans. Tenslotte veroorzaakt de zeer ongelijke inkomensverdeling

een grote import van luxe goederen.

Het evenwich op de betalingsbalans wordt gedekt door een toename
van de buitenlandse leningen, waardoor de buitenlandse schuld sterk
oploopt.
b)

op de overheidsrekening;

het financieringstekort van de overheid

neemt sterk toe ten gevolge van lagere belastinginkomsten en hogere
overheidsuitgaven. Het tekort wordt gedekt via leningen, verhoging
van vooral de indirekte belastingen en geldschepping. Hierdoor neemt
de staatsschuld sterk toe en wordt een inflatoir proces in werking
gesteld.

1)

Zie: A. Bendama, "Crisis in Nicaragua", in: NACLA, Vol. XII, nr 6,
nov/dec 1978, p. 13 e.v.
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Het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel vertoont alle kenmerken van een
liberaal perifeer-kapitalistiese ontwikkeling. Er is sprake van een
grote handelsafhankelijkheid (import van kapitaalgoederen en industriële grondstoffen; export van landbouwprodukten en industrieprodukten),
het opkomend industrialisatieproces blijft beperkt tot 'enclaves' van
de ekonomié (weinig werkgelegenheidskreatie, 'tax havens') en binnen
de agrariese sektor liggen steeds minder bestaansmogelijkheden, waardoor velen naar de steden trekken.
De bevolking van Nicaragua wordt hierdoor steeds verder gemarginaliseerd:
de lonen blijven laag, terwijl de inflatie een groot gedeelte van de
loonontwikkeling weer uitholt; de inkomensverdeling is uiterst ongelijk;
het nivo en de toegankelijkheid van de kollektieve voorzieningen blijft
beperkt en de werkgelegenheid neemt af. Al deze ontwikkelingen komen
in de meest scherpe vorm naar voren in de oorlogsekonomie van 1978 en
1979 (zie volgende hoofdstuk).
Het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel heeft op een groot aantal gebieden
belangrijke gevolgen voor de struktuur van de ekonomié. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de ekonomiese struktuurontwikkelingen onder
Somoza

, te weten:

het karakter van het industrialisatieproces, het duale patroon
binnen de agrariese sektoren en de opkomst van de dienstensektor
als sektor voor de gemarginaliseerde groepen (nar^^)
-

de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de werkloosheid en de toenemende urbanisatie (2§£i_3)

-

de wijze waarop de ekonomiese ontwikkeling in Nicaragua gefinancierd
wordt (2S£i_^)

-

de handelsafhankelijkheid en het betalingsbalanstekort (£ar^_5)
de tekorten op de overheidsrekening (gar_1_6)
de financiële en monetaire situatie, in het bijzonder de buitenlandse
schuld en de binnenlandse inflatie (par^_7)
de ontwikkeling van lonen, prijzen en inkomensverdeling (gar^^)

Het gaat er hierbij om de 'erfenis van Somoza' te identificeren op het
gebied van de struktuur van de ekonomié. Deze erfenis zal nog lang sporen
nalaten op de patronen van produktie, verdeling en besteding en konfronteert
de Sandinisten na hun overwinning met een aantal strukturele gegevenheden,
die de ruimte en de richting van het ontwikkelingsbeleid mede bepalen (£ar^_9)
1)

De analyse betreft m.n. de ontwikkelingen na WO II, i.h.b. vanaf 1950
en loopt tot 1977; in het volgende hoofdstuk besteden we apart aandacht
aan de ekonomische ontwikkelingen in 1978 en 1979.

- 39 Het zal duidelijk zijn, dat de Sandinisten deze erfenis het hoofd willen
bieden en willen komen tot een herstructurering van de ekonomie d.m.v. het
aanbrengen van fundamentele wijzigingen op het gebied van de produktiestruktuur, de inkomensverdeling, de grondbezitsverhoudingen, de voedselvoorziening, de handelsafhankelijkheid, het nivo van de collectieve voorzieningen en de participatie van de bevolking in de ekonomiese ontwikkeling van
het

land. In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de mogelijkheden

en de wijze van uitvoering van dit beleid. In dit hoofdstuk schetsen we de
uitgangssituatie: de ekonomiese erfenis van Somoza.
De ontwikkeling

van de

produktiestruktuur

Alhoewel Nicaragua doorgaat voor een overwegend agraries land is het aandeel
van de agrariese sektor in het BBP betrekkelijk beperkt. De agrariese
oriëntatie blijkt eerder uit de exportsamenstelling (zie par. 5 ) , dan uit
de samenstelling van de binnenlandse produktie. Zo is in 1975 het aandeel
van de agrariese sektor in het BBP (in konstante prijzen) slechts 23,4%,
terwijl in datzelfde jaar het aandeel in de exporten bijna 81% was.
In de na-oorlogse ontwikkeling van de samenstelling van de binnenlandse
produktie (tabel 1) blijken een aantal duidelijke strukturele wijzigingen op
te treden. De belangrijkste wijzigingen in de sektorstruktuur zijn:
1. de opkomende industrialisatie, waardoor het aandeel van de sektoren
industrie en bouwnijverheid in het BBP toeneemt
2. afname van het aandeel van de primaire sektoren in het BBP
3. afname van het aandeel van de mijnbouwsektor in het BBP
4. sterke groei van de tertiaire sektoren. Enerzijds valt de toename van
handel, transport en energielevering te verklaren uit de toegenomen
vraag vanuit de industrie, anderzijds omvat deze sektor ook een
omvangrijke 'underemployment'. Naast handel en transport nemen ook de
overheidssektor en de inkomsten uit huizenbezit (beleggingen) duidelijk
toe.
Het geschetste beeld duidt op een snelle verandering van de produktiestruktuur in de jaren '50, gevolgd door voortgaande industralisatie in de
60er jaren en relatief beperkte verschuivingen in de periode 1970-1977.

1)

Zie ook: Statistisches Bundesambt,
Wiesbaden 1979, p. 6-10.

"Landerkurzbericht Nicaragua",
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De stagnatie van het industrialisatieproces in de 70er jaren komt voort uit
het karakter van dit proces, i.h.b. uit de geringe integratie van de industriële sektor in de nationale ekonomie. De beperkte binnenlandse markt (lage
bevolkingsdichtheid en ongelijke inkomensverdeling) en moeilijkheden m.b.t.
de internationale en regionale afzet veroorzaken een stagnatie van de groei.
Tabel_2:

Ontwikkeling van de sektorstruktuur 1945-1977
(in % van BBP, constante prijzen 1958)
1945

1950

1955

1960

1965

1970

1977

BBP Totaal (milj.C) 1107

1505

2285

2392

3868

4664

6824

45.7

44.6

39.5

24.6

26.6

23.0

21.9

landbouw

16.2

20.0

14.6

14.1

veeteelt

7.5

6.0

7.6

6.5

bosbouw

0.8

0.3

0.4

0.6

visserij

0.1

0.3

0.4

0.7

Primaire sektoren

Secondaire sektoren 18.4

17.1

18.8

19.0

23.0

27.1

28.7

manufacturing

13.0

12.8

14.0

15.6

18.8

23.0

23.4

construction

2.0

1.5

2.9

2.2

3.1

3.4

5.0

mijnbouw

3.4

2.8

1.9

1.2

1 .1

0.7

0.3

35.9

38.3

41.7

56.4

50.4

49.9

49.4

17.1

17.9

21.2

22.4

22.0

21.6

21.5

transp. &
conmunicatie

2.0

2.4

3.1

5.7

5.6

5.5

5.5

elctra,gas,water

0.6

0.5

0.5

1.3

1.6

2.0

2.9

overheid

4.3

5.5

5.0

6.6

4.9

4.5

5.0

bankwezen

a)

a)

a)

1.5

2.7

2.7

3.3

huizenbezit

a)

a)

a)

10.5

7.1

6.8

4.8

overige diensten 11.9

12.0

11.9

8.4

6.5

6.8

6.4

Tertiaire sektoren
handel

Bron :-UN, Analisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de Nicaragua
New York 1966 (1945-1955)
-Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos 1979 (1960-1977)
-UN, Yearbook of National Account Statistics (1960-1977)
a)

opgenomen onder 'overige diensten'.
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11.2.1

Struktuurkenmerken van de agrarische

sektor

De agrarische sektor vervult in Nicaragua een centrale furiktie in de ekonomie.
Het aandeel van de agrarische sektor in hst B.B.P. daalt van 44»6% in 1950
tot 21.9% in 1977.
Belangrijkste sektor binnen de agrariese sektor is de landbouw. Het landbouwareaal is voornamelijk gesitueerd in het westen van het land, vooral in
de aan de Pacific grenzende laagvlakte, rondom de twee grote meren en in de
meer bergachtige gebieden. De hoogteverschillen maken het mogelijk om uiteenlopende gewassen te verbouwen.
Van het totale areaal (11,9 miljoen ha) werd in 1963 slechts 32% gebruikt
2)
voor de landbouw.
Sinds 1963 zijn aanzienlijke hoeveelheden grond in
kuituur gebracht, waardoor het landbouwareaal in 1976 is opgelopen tot 41%
van de grond 3) (12,7% bouwland en 28,4% grasland).
Het grondgebruik verschilt echter sterk per departement. In de oostelijke
departementen (Rïo San Juan en Zelaya) wordt een veel kleiner gedeelte van
4)
de grond bewerkt dan in de westelijke gebieden.
Als we het departement
Zelaya (ongeveer de helft van het totale landoppervlak van Nicaragua) buiten
beschouwing laten vanwege de zeer lage benuttingsgraad van de grond
(5,5% in 1963) loopt het totale benutte areaal op tot 59% van het landoppervlak. (1963)
Het totale in gebruik zijnde areaal is in de loop van de tijd duidelijk toegenomen. Vooral vanaf 1963 is er sprake van aanzienlijke landaanwinning
(kolonisatie) in het kader van de landhervormingswetgeving onder Somoza.
Volgens de 1andhervormingswet van 1963 zouden nieuwe gronden in kuituur
gebracht worden en bestaande onbewerkte gronden herverdeeld worden. De
financiering hiervan zou geschieden uit Amerikaanse leningen in het kader
van de 'Alliance for Progress' en de uitvoering lag in handen van het
Instituto Agrario Nicaragüense (IAN).

De effekten van dit programma zijn

vrijwel beperkt gebleven tot kolonisatie en de uitbreiding van het
kultuurareaal. Zo steeg het areaal benut voor de 6 belangrijkste produkten
(katoen, koffie, suiker, maïs, bonen en rijst) tussen 1963 en 1977 met 49%)

1)
2)
3)
4)

6)

LHW, reisverslag missie naar Nicaragua, sept./okt. 1980, p.4
MIDA, Censo Agropecuario de Nicaragua, 1963
FAO, Production Yearbook, div. jaren.
De grondbenutting per departement varieert van 5,5% in Zelaya en 26,7% in
Rïo San Juan tot 91,6% in Chontales en 93,8% in Carazo; zie BCN, Anuario
Estadistico 1978, p.70
5) Bfai, Landerkurzbericht Nicaragua 1979, p.8 en LVvW, 'Nicaragua koffie',
dec. 1980, p. 8
6) K.Blokland, 'De agrariese sektor in Nicaragua beschrijving en beleidsopties.
mimeo
1981, p. 18
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Op het gebied van de grondeigendomsverhoudingen zijn evenwel minder veranderingen te zien. De landhervorming van 1963 verdeelde maar weinig
gronden, verschafte te kleine arealen aan de boeren en verzorgde te weinig
of te dure techniese en financiële hulp (via het in 1975 opgerichte
instituut INVIERNO). Vele boeren bleven daardoor afhankelijk van aanvullende
seizoenarbeid op de plantages.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de grondbezitsverhoudingen na de landhervorming:
Tabel_2 : Grondverdeling
bedrijfsomvang

(1970)
(manz.)

minder dan 1 manz.

% bedrijven

% areaal

2.2

- -

tot 10 manz.

48.6

3.5

10 tot 50 manz.

27.4

11.2

50 tot 500 manz.

20.3

44.1

1.5

41.2

1

meer dan 500 manz.

Bron : OEA, Situaci5n, principales problemas y perspectivas
del desarrollo economico y social de Nicaragua (1973)
Manzana = 0,7 ha
De grondverdeling is derhalve zeer ongelijk gebleven: meer dan 50% van de
bedrijven beheerde in 1970 minder dan 4% van de grond, terwijl 1,5% van
de bedrijven meer dan 40% van de grond beheerde. Somoza zelf beheerde
ca 25-30% van de grond.
In numeriek opzicht is vooral de klasse van de midden-boeren (50-500 manzanas)
van groot belang. In de Centrale en Atlantiese zones komen gemiddeld meer
2)
grote bedrijven voor dan in de Pacific zone.
Het landbouwareaal in Nicaragua wordt gebruikt voor de verbouw van:
a)

cash crops

- handels gewassen voor de export^w.o. katoen (en katoenzaad),

koffie, suikerriet, sesamzaad, bananen en tabak
b)

peasant crops - voedselgewassen voor binnenlands gebruik w.o. mais,
rijst, bonen en sorghum.

1) NOVIB, Informatiemap Nicaragua, Den Haag 1980, pag. 17.
2) MIDA, Censo Agropecuario de Nicaragua 1963, tabla 26
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Bij deze verschillende produkten is sprake van geheel verschillende produktiewijzen. Binnen de agrariese sektor bestaat dan ook een duidelijke
duale struktuur: grootschalige kapitaalintensieve exportcultures naast
kleinschalige arbeidsintensieve voedselproduktie. Wheelock karakteriseert de
produktiewijzen in 2 typen:
a.

kapitalistiese produktie, waaronder vallen
-

produktiekomplexen: industriële landbouw en veeteelt met veel
kapitaal, moderne technieken, permanente arbeid en direkte kontrole
over de afzetkanalen. Veelal filialen van buitenlandse multinationals.
Vooral de produktie van bananen, tabak, pluimvee en industriële
visserij valt hieronder

-

kapitalistiese produktie onder vereenvoudigde bedrijfsorganisatie:
bedrijven met minder kapitaal en technologie die tevens gebruik maken
van traditionele technieken en waarbij dan gebruik wordt gemaakt van
seizoensarbeid. Geen kontrole over de afzet. Produkten als suiker,
rijst, okra en katoen worden op deze wijze verbouwd.
transitioneel kapitalisties : vermenging van kapitalistiese en
feodale produktieverhoudingen, waarin naast loonarbeid ook loon in
natura en pacht in de vorm van arbeid wordt geleverd. Er is beperkte mechanisatie en veel 'absent ownership'. Hieronder vallen de
koffie-latifundias (m.u.v. de Pacific-zone, waar de produktie door
de betere infrastruktuur beter is geïntegreerd in de markt en
moderne technieken worden gebruikt), de extensieve veeteelt, sesamproduktie en manï-produktie

b.

niet-kapitalistiese produktie, prodüktie op marginale gronden zonder
toegang tot krediet of moderne technieken. Er valt te onderscheiden:
-

subsistence produktie, waarbij de produktie overwegend op eigen gebruik is gericht en kleine hoeveelheden worden verkocht voor aanvullende aankopen. Men werkt vaak nog als loonarbeiders op

de

plantages. Mais (46%), bonen (57%) en sorghum (62%) worden overwegend
op deze wijze verbouwd.

1) J. Wheelock & L. Carrion, 'Apuntes sobre el Desarrollo económico y
social de Nicaragua, Mexico 1974
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-

familiebedrijven die cash-crops verbouwen, vooral rondom de steden
aan de Pacific. Dit zgn. "cordon minifundiario" beheerst zo'n 8% van
de katoenproduktie en 27% van de koffieproduktie. Daarnaast verzorgen
zij devoedsel-en fruitleveranties aan de steden.

We gaan vervolgens kort in op de ontwikkeling van de produktie van de belangrijkste gewassen

. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht:

Tabe1 3 : Agrariese produktie (in 000-tonnen)
1945

1945-1978

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1978

Katoen

1

10

140

88

111

181

330

421

Koffie

15

22

23

24

28

29

48

57

Suikerriet 128

507

731

941

1021

1556

2604

2706

Bananen

4

8

217

310

157

Tabak

-

1

2

3

3

10

5

7

6

6

5

13

17

18

26

3

Sesam

9

10

Cassave
Mais

98

115

102

98

171

225

192

280

Bonen

14

18

31

22

37

53

44

51

Rijst

8

13

17

20

33

109

89

85

41

54

49

39

49

60

63

62

Sorghum

Bron : FAO Production Yearbook, div. jaren
UN, Analisis y Proyecciones del Desarrollo Economico de Nicaragua,
New York 1966.
Katoen;

De katoenproduktie komt in Nicaragua vooral sterk op na WO II t.g.v.

de hoge wereldmarktprijzen. Tussen 1945 en 1952 neemt het katoenareaal toe van
1000 tot 47.000 ha. In 1956 verdringt katoen de koffie in waarde als belangrijkste
exportprodukt. De katoenteelt is geconcentreerd in de departementen
Chinandega en León met daarnaast kleinere oppervlakten in Managua, Masaya en
Granada. De katoenproduktie geschiedt voor 8% door kleine boeren en voor de
overige 92% door grote kapitalistiese bedrijven.

75% van de katoenboeren bezit 18% van het areaal (gem. bedrij fsgrootte
12 manz.), terwijl 25% van de boeren meer dan 80% van het areaal beheert
2)
(gem. bedrij fsgrootte 100 manz.)
1) zie o.m. K. Blokland (1981), hfst. 3. Zie ook: IBRD, 'Agricultural Rural
Development in Nicaragua', June 1978 en P.F. Warnken, 'The agricultural
Development of Nicaragua', Missouri, July 1975.
2) Banco Central de Nicaragua, Annual Report 1978.
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Bij de katoenoogst zijn jaarlijks 180-200.000 seizoenarbeiders/sters ingeschakeld. Het totale katoenareaal bedraagt in 1977 ruim 310.000 manz;
tussen 1963 en 1977 is het areaal met bijna 130% toegenomen.
Katoenzaad is een bijprodukt van de katoenteelt, waaruit katoenzaadolie en
veekoeken gemaakt worden, zowel voor de export als voor binnenlands gebruik.
Overeenkomstig de groei in de katoenproduktie is ook de produktie van katoenzaad sterk toegenomen.
In de katoen-teelt maakt men een intensief gebruik van insekticiden, herbiciden, kunstmest e.d.

Omstreeks de 70% van het landbouwkrediet gaat naar

de (grote) katoenbedrijven. Veel van deze inputs moeten geïmporteerd worden.
Koffie wordt sinds 1850 in Nicaragua verbouwd, vooral in de departementen
Matagalpa en Jinotega, maar daarnaast ook in een aantal andere regio's.
72% van de produktie vindt plaats op latifundios, de overige 27% door
kleine boeren. Bij de oogst worden 100.000 seizoenarbeiders/sters ingeschakeld. Het totale koffie-areaal bedraagt 120.000 manzanas in 1977,
waarbij sinds 1960 sprake is van een areaalvermindering. (63-78: 11,4%)
Suikerrietproduktie heeft in Nicaragua een grote vlucht genomen.
Tussen 1963 en 1978 nam het areaal met bijna 100% toe tot 57.000 manzanas.
De teelt vindt plaats in Chinandega, verder in Léon, Managua en Rivas en op
enkele plantages aan de oostkust. De produktie van zowel de plantages als
van de pachtboeren (colonos) wordt geleverd aan een zestal verwerkende
fabrieken, waarvan er 5 in handen van Somoza waren.
Bananen beslaan in Nacaragua ca. 35000 manzanas (1978). De Produktie is
geheel in handen van de Amerikaanse Standard Fruit Company, die ook de
handel beheerst. De teelt is gekoncentreerd in de N-W-departementen.
Tabak wordt evenals bananen geproduceerd op moderne produktiekomplexen.
Op het areaal van 2500 manzanas worden twee tabakssoorten geteeld:
Tabaco Rubio (1600 manz.) en Tabaco Habano (900 manz.).
Sesam -produktie is de laatste jaren in opkomst. Het totale areaal bedraagt
12.200 manzanas (1977), overwegend in de Pacific-regio.
Van de belangrijkste voedselprodukten (maïs, rijst,, bonen) beslaat maïs
het grootste areaal (303.200 manz. in 1977). De departementen Matagalpa,
Jinotega, Chinandega en Léon zijn de belangrijkste producenten, maar in
bijna alle distrikten is maïs één van de belangrijkste gewassen.

1) Voor (kleine) boeren is de inkomensverhouding katoen-katoenzaad ongeveer
84% tegen 16% (Katoen 1976, p. 113). Naast de USA is Nicaragua de
grootste wereldexporteur van katoenzaad met 1/8 van de wereldexport (1974)
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De teelt geschiedt door 'campesinos' op zeer kleine stukjes grond. Tussen
1963 en 1978 nam het maïs-areaal met 22,5% toe.
Bonen worden vooral verbouwd in de Centrale en Atlantiese zones. Het distrikt
Matagalpa heeft 30% van het Areaal. Het totale areaal voor bonen-teelt bedraagt 88.000 manzanas in 1977. Ook hier is de produktie in handen van
'campesinos'.
Rijst wordt op twee manieren verbouwd: een klein aantal boeren bezit grote,
gerrigeerde rijstbedrijven (50% van het areaal), terwijl daarnaast rijstverbouw op kleine schaal door zelfstandige boeren plaatsvindt. In 1977 werden
35.000 manzanas met rijst beplant. Sinds 1963 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de regionale verdeling: uitbreidingen van het areaal vonden plaats
in Rïo San Juan, terwijl in de Pacific-regio de produktie sterk verminderde.
De oorzaak hiervan is dat m.n. grotere bedrijven kunnen overschakelen op de
meer rendabele irrigatie-verbouw.
De produktie van sorghum (voor veevoer) beslaat 62.000 manzanas (1977) en
vindt m.n. plaats in Chinandega, Léon en Rivas.
Naast de landbouw is ook de tuinbouw van belang voor de binnenlandse voedselvoorziening. Overwegend kleine bedrijfjes rondom de steden verzorgen de
produktie van groenten als mango, guave, citrus en papaya.
De veeteelt is de tweede belangrijke activiteit in de primaire sektor. De
rundvee-stapel van Nicaragua wordt geschat op 2—2§ miljoen stuks. Het grootste
gedeelte hiervan is slachtvee. Daarnaast is er melkveeteelt rondom de steden
op kleinere en middelgrote bedrijven. De slachtveeteelt betreft veelal grotere bedrijven ('ranches'). In het totaal zijn er zo'n 100.000 veeteeltbedrijven met in totaal 5 miljoen ha. grond.
Naast rundvee zijn varkens (650.000), paarden, schapen en geiten van belang,
deels voor binnenlandse konsumptie, deels voor de exporten. De vleeskonsumptie per hoofd bedroeg in 1974/75 bijna 10,5 kilo per jaar. Tenslotte zijn
pluimvee en eieren-produktie nog van belang.
De bosbouw is in Nicaragua een sektor in opkomst. Hout wordt gebruikt als
brandstof, maar daarnaast als grondstof voor de meubel- en papierindustrie
en in toenemende mate ook voor de export. De bosbouw berust op de aanwezigheid van 5,8 miljoen ha. bebost areaal, bijna 50% van de grond. De laatste
jaren is de commerciële exploitatie van bossen sterk toegenomen.
Ook de visserij is een sektor in opkomst. Belangrijkste vissoorten zijn
rivierkrab, rivierkreeft, tonijn, zee-garnalen en zeekreeft. De vangst
vindt plaats in de periode mei-september, vooral aan de Atlantiese kust.

- 47 Garnalen en kreeft zijn voor 80% bestemd voor de export, de overige vangsten
ook voor binenlandse consumptie. Verdere uitbreiding van de visserij stuit op
een gebrek aan goed ingerichte trawlers, waarvan Nicaragua er in 1978
15 in bezit had.
Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid
Tot de secundaire sektoren behoren mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.
Het aandeel van de mijnbouw in het BBP is sinds 1945 gedurig gedaald, dat van
de andere twee sektoren echter sterk gestegen. De sterkste groei deed zich
hier voor in de jaren '50 en '60, terwijl vanaf 1970 een veel lager groeitempo
werd gehaald.
De mijnbouw is in Nicaragua al een oude sektor. Reeds ten tijde van de
Spaanse kolonisatie werd de goud- en zilver-winning opgezet.. Amdere traditio.2)
nele mijnbouwprodukten zijn koper, lood en zink
Recent gevonden zijn voorraden wolfram en ijzererts. Aan de beide kusten
wordt naar olie geboord door diverse buitenlandse maatschappijen; in het verleden zijn hiervoor 43 concessies uitgegeven. In Managua bezit Esso een
raffinaderij met een dagproduktie van 13.000 barrels, (op basis van geimporteerde olie)
De industrie-produktie is sterk geografies geconcentreerd in de Pacificzone: de regionale verdeling (1960) geeft aan dat 75% van de industrie gelokaliseerd is in het Pacific-gebied, 21% in de Centrale-zone en slechts
4% in de Atlantiese-zone 3) . Managua en Léon zijn belangrijke industriecentra.
Belangrijkste industriële sektoren zijn:

voedsel- en vleesproduktie,

chemiese produkten (m.n. kunstmest; ëén van de sektoren aan Nicaragua toegewezen in het kader van de CACM), dranken, tabak, textiel, hout en metaalprodukten. Belangrijk is dat een aantal van deze sektoren aansluiten bij de
grondstoffen-basis van Nicaragua: het zijn bewerkingen van produkten uit landbouw, veeteelt en mijnbouw en inputs voor de landbouw (kunstmest). De
industrialisatie van Nicaragua is daardoor ''cpiaeltelijk :resource based' . Niettemin blijven de bewerkingen beperkt tot de eerste produktiefasen. De ontwikkeling van de industriële sektor is daarmee ook sterk afhankelijk van de agrariese produktie-ontwikkeling. Het grootste gedeelte van de kapitaalgoederen
voor de verwerkende-industrieën en voor de niet op agrariese grondstoffen gebaseerde industrie (zoals bv. de chemie) moet geïmporteerd worden.

1) The Economist^Quarterly Economie Review, Ann. Supplement 1980, p. 12
2) ibidem, p. 13
3) IBRD, Memorandum on recent economie developments and prospects of
Nicaragua, June 1978.

- 48 De produktie van de voedselindustrie, de kledingindustrie en de andere
verwerkende-industrieën is overwegend bestemd voor de binnenlandse markt.
De ontwikkeling van deze sektoren is hierdoor afhankelijk van de binnenlandse vraag en inkomens. Mede door de ongelijke inkomensverdeling en de
stagnerende inkomensontwikkeling (zie par. 8) vertonen deze sektoren in de
jaren '70 een duidelijke stagnatie. De belangrijkste groei in de industrieële
sektor is afkomstig van sektoren die meer onafhankelijk zijn van de binnenlandse vraag w.o. metaal, rubber en hout. Tabel 4 geeft een overzicht van het
industriële sektorpatroon:
Tabel_4

I n d u s t r i ë l e sektorpatroon (1976)

Sektor
voedsel
dranken

aantal
aantal
b e d r i j v e n werknemers
127
6564
25
1690

produktie
(miIj . 0)

export
aandeel v.d. produkten

406

37
-

2823

2

230

165

1 1

textiel

33

3284

332

31

kleding

130

2465

221

17

leerprodukten

11

149

50

21

houtprodukten

35

1149

198

48

meubilair

29

299

37

24

papier

18

766

82

7

drukkerijen

66

823

82

1

chemicaliën

60

2944

808

39

petroleum
produkten

1

44

533

3

rubber
produkten

18

532

17

33

glas, aardewerk, e.d.

48

1371

235

14

metaalprodukten

53

1427

202

36

machines

47

1725

85

25

transportmateriaal

13

158

13

1

overig

21

547

124

14

737

28167

6412

28

tabak

Totaal :

Bron : UN Yearbook Industrial Statistics
Banco Central de Nicaragua, Informe Anual 1978

- 49 De industriële produktie van Nicaragua is in handen van een viertal
1)
groepen, t.w.:
a)

buitenlandse multinationals, vooral afkomstig uit de V.S. Zij beheersen een belangrijk gedeelte van de produktie in de sektoren
chemie, bosbouw, mijnbouw, olie-raffinage en agribusiness/voedselproduktie.
Veel buitenlandse ondernemingen zijn geassocieerd met locale ondernemers, vooral met de Somoza groep. In 1978 opereren ca. 80 multi2)
nationals m Nicaragua, waarvan 73 vanuit de V.S.
Niettemin zijn de buitenlandse investeringen in Nicaragua altijd betrekkelijk beperkt gebleven (vanuit de VS werd overwegend strategisch
belang gehecht aan Nicaragua).
In Appendix I wordt een overzicht gegeven van de buitenlandse
investeringen in Nicaragua.

b)

een conglomeraat rondom de Banco de America (conservatief; o.l.v.
Don Silcio S. Pellas).
Hieronder vallen m.n. de suikerplantages en suikerfabrieken (ingenio
San Antonio), de handelsfirma's, construktiebedrijven en landontwikkeling, industriële bedrijven in de sektoren voedsel, oliën en
schoeisel.
Het financiële centrum van dit konglomeraat is de in 1952 gestichtte
Banco de America (sinds 1966 minderheidsbelang Well's Fargo Bank, VS)

c)

een konglomeraat rondom de Banco Nicaraguënse (liberaal, o.l.v.
Dr. G. Montalban).
Hieronder vallen koffie en katoenbedrij ven, kommerciële bedrijven en
industriën in de sektoren hout, viskonserven, bierbrouwerijen, een
warenhuis (Almacentro).
De bank werd eveneens in 1952 gesticht.

1) H.W. Strachan, "Family and other business groups in economie development
the case of Nicaragua", New York 1976. Vgl. ook: J.B. Escobar,
"Introducción al estudio de la formation socioeconomico de Nicaragua",
Managua 1979, p. 7 + 8
2) UNRISD, 'Food systems and society - the case of Nicaragua",Geneva 1981,
p. 12
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d)

de Somoza-group
oorspronkelijk rondom de Banco Nacional, maar na 1972 rondom de door
Somoza geschichte Banco Centroamericano. In Appendix II wordt een
overzicht gegeven van de Somoza bedrijven. Het Somoza-Imperium,
oorspronkelijk begonnen met een kleine koffieplantage in 1933, nam in
waarde toe tot 150 miljoen US $ in 1956, tot 500 miljoen US $ in 1975 en
tot bijna 1 miljard US $ in 1979

De twee lokale groepen (b en c) beheersen een zeer groot gedeelte van
de produktie
bankwezen

konstruktion

industrie

landbouw handel

BNP

Direkte kontrole

68

71

25

22

35

20

Indirekte kontrole

13

17

39

10

34

39

De 'business groups' in Nicaragua hebben een vrijwel komlete kontrole over
de ekonomie. Via personele banden beheren zij het management van een groot
aantal bedrijven, de afzetkanalen en de financiering.
De vestiging van buitenlandse multinationals in Nicaragua dateert vooral
uit de jaren '60. De vorming van de CACM (par. 5.4) heeft hieraan bijgedragen, doordat buitenlandse bedrijven via direkte investeringen in de
midden-amerikaanse landen de buitentarieven van de gemeenschappelijke
markt konden ontwijken. Van belang is verder geweest de stichting van een
industriële 'free zone' in 1976 bij Managua. De zich daar vestigende bedrijven
kregen mogelijkheden voor belastingvrije import en export, vrije kapitaalin. 3 )
voer en -uitvoer en vrije overboeking van winsten
De sektor 'bouwnijverheid' vertoont in Nicaragua een duidelijke groei
(tussen 1950 en 1977 van 1,5 naar 5% van het BBP). Binnen deze sektor valt
een duidelijk onderscheid te maken tussen
a) private bouwnijverheid : de partikuliere sektor houdt zich vooral bezig
met de bouw van bedrijfsgebouwen, kantoren en woningen.

l)Informationsbüro Nicaragua, "Nicara'gua - ein Volk im Familienbesitz ",
Reinbeck'f979, p. 75
2)H.W. Strachan (1976), tab 3.1 (cijfers voor 1970)
3)zie: folders Apex (archieven MOL, Amsterdam)
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b) publieke bouwnijverheid, waaronder vallen overheidsinvesteringen
voor openbare, werken, infrastrukturele voorzieningen (wegen, energiecentrales) en kollektieve voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg).
Vooral na de aardbeving van 1972 is er sprake geweest van een 'construction
boom' i.v.m. de noodzakelijke wederopbouw. Somoza heeft van deze opleving
gebruik gemaakt om voor zijn eigen bedrijven een groter aandeel in de
konstruktie-sektor te veroveren. Mede hierdoor zijn de andere bourgeoisiegroeperingen - die voorheen vooral in de bouwsektor grote belangen
hadden - in een direkte konkurrentie - verhouding met Somoza-bedrijven
komen te staan. Waar voorheen sprake was van een duidelijke afgrenzing
van monopolieposities, werd dit na 1972 doorbroken
Somoza beheerste de gehele stedelijke planning, de levering van bouwmaterialen (prijsstijging 1973-1979 met 200%), de kredietverlening voor de
bouwsektor (via de Banco Nacional de Vivienda) en de distributie van
bouwopdrachten.
Dienstensektoren
Onder de tertiaire sektor vallen uiteenlopende aktiviteiten als handel,
transport en kommunikatie, bankwezen, huizenbezit, overheidsdiensten en
gas, water en elektriciteitsvoorzieningen.
In Nicaragua dragen deze sektoren tezamen tussen de 50 en 55% bij aan
het BBP (60-77).
Binnen de tertiaire sektor is het gebruikelijk te onderscheiden tussen:

2)

a) basic services: gas, licht en water en transport/kommunikatie leveranties van voorzieningen aan produktieve sektoren
b) non-basic services: handel, kredietverlening en overige dienstverlening.
De eerste groep omvat zo'n 7-8% van het BBP, terwijl de overige diensten
de resterende 40-45% betreffen. Vooral deze laatste groep bevat een aanzienlijk gedeelte van de (verborgen) werkloosheid in de steden (zie
par. 3.2). Zij vormen een soort 'buffer' voor de werkgelegenheid, waarmee
fluktuaties in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden opgevangen. Daarnaast
zijn zij ook in direkt opzicht afhankelijk van de ontwikkelingen in de
andere (vooral industriële) sektoren, doordat zij daarmee - via
'subcontract ing' en dienstverlening - in nauwe verbinding staan.

1) M.de Castilla (1980), op cit. p. 128-131.
2)

ECLA, Economie Survey of Latin-America 1978, p. 350.
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11.3.
II .3 . 1

Bevolking en werkgelegenheid
Bevolking ss tr uk tuur

In Nicaragua woonden in 1979 omstreeks 2,5 miljoen mensen. De groeivoet
van de bevolking is toegenomen van 2,9% per jaar in 1960 tot 3% in 1970
en 3,3% in 1975

. Deze toename van het tempo van de bevolkingsgroei

valt te verklaren uit de relatieve afname van zowel het geboortecijfer
als het sterftecijfer, waarbij de relatieve daling van de sterfte sneller verloopt dan die der geboorten (in '60-'70 resp. 31,6% en 11,8%).
Prognoses van de bevolkingsontwikkeling tot 2000 voorspellen een bevol2)
kmgstoename tot 4,8 a 5 miljoen mensen . Nicaragua heeft - met
Honduras - het hoogste geboortecijfer van geheel Latijns Amerika.

Tabel 5 :

Bevolkingsstruktuur Nicaragua 1960-1979
1960

1970

Totale Bevolking

1.410,8

1.835,6

2.162,3

% mannen

49,7

49,4

49,4

% vrouwen

50,3

50,6

50,5

% urbaan

40,0

45,0

48,0

53,1

% ruraal

60,0

55,0

52,0

46,9

geboortecijfer (per 1000)

51,0

49,3

48,3

46,6

sterftecijfer (per 1000)

19,0

16,8

15,6

12,2

groeivoet tot. bev. p.j.

2,9

3,0

3,3

3,4

groeivoet urbane bev. p.j.

4,2

4,2

4,5

Bevolkingsdichtheid (per knr)

11,0

15,8

18,3

21,1

Levensverwachting (jaren)

47,0

50,4

••

55,2

Leeftijdsstruktuur

0-14 jr

47,8

48,6

48,4

47,8

15-64 jr

49,7

49,0

49,2

47,7

2,5

2,4

2,4

4,5

64-

jr

1975

1979
2.498,3
•

•

• •

Bronnen : Indicadores Economicos 1979 (bevolking, regionale verd)
IBRD, World Tables 1980 (sexe ratio, leeftijdsstruktuur,
levensverwachting)

IBRD, World Development Report 1979
IBRD, "Memorandum on Recent Economie Development and Prospects of
Nicaragua", June 1978, tab. 1.1.
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De ontwikkeling van de bevolkingsstruktuur (tabel 5) vertoont een aantal
belangrijke kenmerken die van belang zijn voor het ekonomies beleid:
a)

de sexe verhouding : Omstreeks 1950 is er een evenwicht in de sexeverhouding, maar in de periode daarna neemt het aandeel van de vrouwen
in de bevolking enigszins toe. Opvallend is voorts dat in de urbane
regio's de vrouwen in de meerderheid zijn, terwijl dat in de rurale
gebieden net andersom is.

Dit hangt samen met de betere arbeids-

mogelijkheden voor alleenstaande vrouwen met kinderen in de steden.
Tenslotte is ook de gemiddelde levensverwachting van vrouwen meer dan
3,5 jaar hoger dan die van de mannen (57,05 jaar t.o.v. 53,5 jaar).
b)

de urbanisatiegraad : De urbanisatiegraad van de bevolking neemt tussen
1950 en 1979 toe van 40% tot ruim 53%. In de mate van urbanisatie
bestaan er wel belangrijke regionale verschillen (zie c ) : de pacificregio is zeer sterk geürbaniseerd (in '79: 68,3%), terwijl de Centrale
en Antlantiese regio's veel minder geürbaniseerd zijn (in '79: 28%).
De urbanisatie gaat bovendien in een snel tempo voort; de groeivoet
van de urbane bevolking bedraagt in 1970 4,2% tegen die van de totale
bevolking 3,0%. Vooral Managua wordt een sterk groeiend centrum met
in de periode '63-'70 een groeivoet van de bevolking van zelfs 5,7%.
In 1977 woont bijna 46% van de Nicaraguaanse bevolking in Managua.

c)

de bevolkingsdichtheid en de regionale verdeling. Nicaragua heeft
verhoudingsgewijs een zeer lage bevolkingsdichtheid, de laagste van
de midden-amerikaanse landen. Niettemin leidt de sterke bevolkingsgroei wel tot een toename van de bevolkingsdichtheid (tussen 1960 en
2
1979 van 11,0 tot 21,1 per km ) . Deze cijfers zijn echter in twee
opzichten misleidend. In de eerste plaats worden ze berekend over het
totale grondgebied. Een herberekening over het in gebruik zijnde areaal
2
toont een bevolkingsdichtheid van 87 per km (i.p.v. 19 bij het totale
grondgebied; 1977)

. Dit duidt erop dat de 'land frontier' nog lang

niet bereikt is en dat er nog aanzienlijke mogelijkheden voor uitbreiding van het landbouwareaal bestaan.

In de tweede plaats bestaan

er zeer grote regionale verschillen in bevolkingsdichtheid. De bevolking woont overwegend in de Pacific-regio, terwijl de andere regio's
veel minder dicht bevolkt zijn.
Er is sprake van een duidelijke 'trek' vanuit de Centrale- en Noordelijke regio naar de Pacific-regio.

IBRD (1978), t.a.p.
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Regionale bevolkingsverdeling
aandeel van de bevolking bevolkingsdichtheid
1960
1979
(inw.per km , 1979)
Pacific-regio

56,0

62,5

85,9

7,1

7,5

3,1

36,9

30,0

21,8

Atlantiese regio
Centrale/Noordelijke
regio

Bron : IBRD (1978)
BCN, Indicadores Economicos (1979)
d)

de leeftijdsstruktuur : De bevolking van Nicaragua bevat verhoudingsgewijs veel jongeren: 47-49% van de bevolking is jonger dan 15 jaar.
Dit betekent dat de beroepsbevolking (ziepar.3.2) een _groot aantal
jongeren moet onderhouden. De zgn. 'population dependency ratio'
neemt tussen 1950 en 1975 dan ook toe van 89 tot 103%

. Deze

indicator van de 'participatie' in het ekonomies leven heeft echter
wel een vertekend beeld, omdat ook veel jongeren en ouderen deelnemen aan het ekonomies proces.
e)

etniciteit : De bevolking van Nicaragua is grotendeels 'mestizo'
(69%), maar er zijn daarnaast nog enkele andere etniese groepen w.o.
2)
blanken (17%), negers en creolen (9%) en Miskito-indianen (5%) . Aan
de westkust spreekt men spaans, terwijl aan de oostkust (Zelaya) engels
en de lokale indiaanse talen (chibcha) worden gesproken. Mede t.g.v.
de beperkte transport en communicatieverbindingen is het land geen
volledige culturele eenheid.

113.2

\

Struktuur van de werkgelegenheid
De sterke bevolkingsgroei en de genoemde kenmerken van de bevolkingsstruktuur stellen bijzonder zware eisen aan de ekonomie, i.h.b. op het
gebied van de werkgelegenheid.

Het aandel van de beroepsbevolking in de totale bevolking ('activity ratio')
stijgt van 30% in 1960 tot 31,2% in 1979. Hierdoor neemt ook de verhouding tussen ekonomiese aktieven en niet aktieven ('dependency ratio')
langzaam af van 2,3 in 1960 tot 2,2 in 1979. Bij de hoge groeivoet van
de bevolking leidt dit tot een sterke absolute toename van het arbeidsaanbod (groeivoet '70-'79 3,3% p.j.).

'>

ibidem
The Economist, Quarterly Economie Review, Ann. Supplement 1980, p.10
zie ook : WIZA-krant, no.14, april 1979.
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Tabel 6 heeft een overzicht van de ontwikkeling van de werkgelegenheid:
Tabel 6 : Werkgelegenheidsstruktuur 1965-1979 (in % v.d. Ekonomiese
Aktieve Bevolking
1965

1970

1975

1979

1612,9

1835,6

2162,3

2498,3

491,1

548,4

654,6

779,7

Landbouw

58,8

53,4

47,9

45,5

Mijnbouw

0,8

0,7

0,8

0,8

Manufacturing

11,6

11,2

9,7

10,6

Construction

3,4

3,6

4,2

4,3

Electr, Gas, Water

0,3

0,5

0,7

0,8

Handel

7,4

8,3

11,4

12,2

Transport/Comm.

2,7

3,0

3,4

3,5

Finance

0,3

0,9

1,8

1,9

Comm/soc services

15,1

17,3

18,3

18,4

overige diensten

0,4

1,1

1,8

2,1

Tot. Bevolking (000)
Ek. Akt. Bevolk ing (000)

Bron : BCN, Indicadores Economicos, 1979, Tab. 1.3

De tabel toont een aantal duidelijke verschuivingen in de werkgelegenheidstruktuur, t.w. :
-

een sterke relatieve afname van de werkgelegenheid in de agrariese
sektor, hoewel er in absolute zin wel sprake is van een beperkte
toename van de agrariese werkgelegenheid
een zeer geringe werkgelegenheidsontwikkeling in de secundaire
sektoren. Binnen de industriële sektor zijn de subsektoren voedselproduktie (38%), chemie (10,7%) en textiel en kleding (20,8%)

de

belangrijkste leveranciers van werkgelegenheid. Daarnaast komen
sektoren als houtverwerking, ijzer en staal en transportmateriaal.
-

een zeer grote omvang en duidelijke groei van de werkgelegenheid in
de diensten-sektor (tussen 155 en 79 toegenomen van 26,2 naar 38,9%).
Vooral de subsektoren handel en dienstverlening nemen hiervan een
groot gedeelte in beslag.

ILO, Yearbook of Labour Statistics, 1979.
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De beschreven werkgelegenheidsstruktuur is een duidelijk gevolg van het
ekonomies ontwikkelingsmodel. Het kapitaalintensieve industrialisatieproces levert relatief weinig werkgelegenheid. Het industrieproletariaat
blijft van beperkte omvang. Kapitalisering van de landbouw zorgt voor
een vermindering van de (produktieve) rurale werkgelegenheid. De hierdoor op gang gebrachtte urbanisatie leidt uiteindelijk tot een
marginalisatie van grote groepen van de bevolking, die uiteindelijk
terechtkomen in de groep der werklozen of in de informele dienstensektoren.

Binnen de struktuur van de werkgelegenheid kunnen we nog wijzen op een
tweetal kenmerken t.w.:
a)

de participatie van vrouwen in het ekonomies leven neemt duidelijk
toe; in 1960 maken vrouwen nog slechts 17% van de werkgelegenheid uit,
in 1971 22% en in 1977 is dat toegenomen tot 30%

. Veel vrouwen

zijn werkzaam in de sektoren handel (59,3% vrouwen in 1977), bankwezen (29,7%) en dienstverlening (56,6%), maar daarnaast ook in de
industriële srktor (37,3%). Niettemin blijven vrouwen voornamelijk
'weggedrukt' in de tertiaire sektor en de informele sektor en worden
zij dubbel belast via lagere lonen en underemployment.
b)

de verdeling over beroepskategorieën (1971) toont aan dat er grote
verschillen bestaan tussen de sektoren naar aard van de werkgelegenheid. In de agrariese sektor is meer dan 50% van de arbeid 'own account'
of 'family workers', terwijl de overige 50% loonarbeid is. In de
mijnbouw is vrijwel alle arbeid loonarbeid, evenals in de sektor
bouwnijverheid. In de industrie is bijna éénderde arbeid van zelfstandige kleine ondernemers. Bij de diensten-sektor is vooral de
subsektor handel overwegend in handen van zelfstandige ondernemers,
eenpersoons-bedrijfjes al dan niet met gebruik van de familiearbeid.

1) ILO, Yearbook of Labour Statistics 1977.

-
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Werkloosheid
De werkloosheid in Nicaragua i s zeer omvangrijk. Tabel 7 geeft een
beeld van de formele werkloosheidsontwikkeling :
Tabel 7 :

Werkloosheid 1970-1979

Aantal (000)

1970

1971

1972

1973

1974

20,3

20,5

35,4

54,5

45,9

1975

1976 1977

1978

59,5 101,1 107,5 231

- agraries

50

110

- niet agraries

51,1

121

% EAB
Bron :

3,7

3,6

6,0

9,1

7,3

8,7- 13

14,5

ILO, Yearbook of Labour Statistics 1977
CEPAL, Economie Survey of Latin America 1978
MIPLAN, Programa Econo'mico 1980 en 1981

De werkloosheid is vooral gekoncentreerd in de agrariese sektor en de
sektor bouw, samenhangend met de stagnatie van beide sektoren.
Maar de hier weergegeven cijfers betreffen slechts de zichtbare werkloosheid, t.w. slechts betreffende de 20% van de beroepsbevolking welke onder
het stelsel van sociale voorzieningen

valt.

Veel belangrijker is de verborgen werkloosheid en 'underemployment',
vooral in de sektoren handel en diensten. De 'underemployment' in de
stedelijke diensten-sektor is het gevolg van een 'shift' van werklozen
vanuit de agrariese sektor naar de steden t.g.v. het migratieproces.
Vooral in de jaren '70 groeit de diensten-sektor bijna 2 keer zo snel
2)
als de totale werkgelegenheid (7,2% p.j. tegen 3,7% p.j.) . Binnen deze
sektor bevinden zich vooral jongeren, bejaarden en vrouwen die overwegend
op 'own-account'-basis werken. Hun inkomens zijn ongeveer 1/3 van het
loon voor overeenkomstig werk in de formele sektor 3)

Tenslotte is het nog belangrijk te wijzen op het seizoenspatroon van de
agrariese produktie en de daarmee verbonden seizoenswerkloosheid. Ten
gevolge van het samenvallen van de zaaiperiodes van de voedselgranen en

Instituto Nicaragüense de Seguros Sociales (INSS)
2

1979

^ IBRD (1978), op.cit., p. i én 2
3)
S. de Franco, "Employment and the urban informal sector- the case of
Managua", Wisconsin, 1979.

28
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en katoen (april/mei) en van de oogstperiodes van koffie en suiker
(sept/okt) levert de agrariese sektor veel seizoenswerkgelegenheid,
van 3-4 maanden, dit betreft in totaal ca. 35% van de ekonomiese
aktieve bevolking.

Financiering van de ekonomiese

ontwikkeling

De verdeling van het BBP over bestedingskategorieën geeft een beeld van
de wijze waarop de ekonomiese ontwikkeling en i.h.b. het akkumulatieproces in Nicaragua gefinancieerd wordt. In zijn algemeenheid gaat het
daarbij om de wijze waarop het evenwicht tussen de kapitaalformatie
(investeringen) en de binnenlandse en buitenlandse besparingen tot stand
wordt gebracht.

Tabel 8 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de BBP-samenstelling:

Tabel 8 : BBP-samenstelling 1950-1977
(in constante prijzen 1958; in %)

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1977

reële gr.voet
50-60 60-70 70-77

BBP (milj. (2)

1505

2285

2392

3868

4664

6112

6824

5,2

7,2

5,8

Importen

18,2-26,1

24,6

34,0

28,5

28,3

34,9

8,6

9,7

7,0

Exporten

20,5

23,0

24,0

31,2

30,1

33,7

29,9

7,0

9,6

5,7

Private cons.

80,3

80,5

77,7

75,2

72,2

70,8

69,8

4,8

6,8

4,9

7,9

6,9

8,4

6,0

6,3

6,6

7,4

5,8

3,6

2,7

10,2

14,9

13,3

12,6

11,6

2,2

2,2

2,2

-1,6

15,0

9,8

10,7

8,6

2,1

4,4

4,4

6,2

11,2

Overheids cons.
Private inv.
Voorraadtoename

9,5

15,7

Overheids inv.

Bron : BGN, Indicadores Económicos 1979, tab. II.5
IBRD, World Tables, 1980 (1950 en 1955)

Tot het begin van de jaren '50 bestond er op de handelsbalans een evenwicht of een klein overschot. Vanad 1955 is er (m.u.v. 1972) voortdurend sprake geweest van een importoverschot en een negatief saldo op
de handelsbalans. In lopende prijzen neemt dit tekort een zeer grote
omvang aan, tot bijna 1,5 miljard cordoba in 1974
])

IBRD, World Tables 1980.

. In alle perioden
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is de procentuele groei van de importen duidelijk hoger dan die van de
exporten. Bovendien neemt het handelsaandeel in het BBP eveneens
voortdurend toe t.g.v. hogere groeivoeten van exporten en importen
i.v.t. het BBP. Dit duidt op een toenemende rol van de externe
financiering van de ekonomie.

Doordat het netto saldo van de inkomensverdrachten eveneens een
(groeiend) tekort vertoont (winstoverboekingen, rente en aflossing
buitenlandse schuld) vertoont de lopende rekening van de betalingsbalans ook een tekort. Hierdoor is het nationaal te verdelen produkt
(BNP) kleiner dan het totale binnenlandse produkt (BBP). Niettemin
zijn de nationale bestedingen groter dan het BBP, hetgeen gefinancierd
wordt uit het genoemde importoverschot. Het bestaande tekort wordt
gedekt uit kapitaalimporten: buitenlandse leningen en direkte investeringen. Op de lange termijn neemt hierdoor het tekort echter weer grotere
vormen aan, doordat hiertegenover weer winstoverboekingen en renten/
aflossingen komen te staan,

De consumptieve uitgaven van de overheid vertoner, slechts een geringe
procentuele ontwikkeling. Alleen in de jaren '50 is de groeivoet van
de overheidsuitgaven hoger dan die van het BBP en neemt het aandeel in
het BBP overeenkomstig iets toe. In de periode vanaf 1960 treedt er
evenwel een daling op, terwijl in de loop van de jaren '70 weer een
geringe toename zichtbaar is.

Het aandeel van de overheidsinvesteringen vertoont daarentegen een duidelijke toename van 2,1% in 1960 tot 11,2%

in 1977. In de jaren 1978 en

1979 dalen de overheidsinvesteringen echter weer scherp, terwijl de consumptieve overheidsuitgaven blijven toenemen.

Per saldo groeit het overheidsaandeel in de ekonomie in de periode '50-'77
can ca. 10% tot 18,8% van het BBP. Deze toename gaat evenwel gepaard met
een sterke toename van het financieringstekort van de overheid. In toenemende mate ontmoet de staat een 'fiscal deficit', dat gefinancierd moet
worden uit belastingverhogingen, buitenlandse leningen en binnenlandse
inflatoire geldschepping (zie par.7).
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De investeringen van de private sektor (inkl. voorraadmutaties) vertonen
tot 1965 een duidelijke groei. Na 1965 treedt een langzame maar continue
daling van het aandeel van de private investeringen op. In 1978 en 1979
is deze daling zelfs in absolute termen aanwezig en treden voorraadvermindering, kapitaalvlucht en kapitaalvernietiging op.

Alleen in 1973 en

1974 is er sprake van enige opleving van de investeringen, welke verband
houdt met de aardbeving van december 1972 en de daarmee verband houdende
herstelwerkzaamheden.

Het totale nivo van de investeringen vertoont in de periode 1950-1977 een
zeer duidelijke toename van 9,5 tot bijna 23% van het BBP. Daarbij vinden
evenwel belangrijke verschuivingen plaats, t.w.:
a)

een relatieve afname van het aandeel van de private investeringen,
waartegenover een sterke toename van de overheidsinvesteringen staat.

b)

een verschil in richting van private en overheidsinvesteringen. De
private investeringen zijn overwegend gericht op 'machinery and
equipment', terwijl de overheidsinvesteringen domineren in de sektor
'construction' (infrastruktuur, publieke werken). M.b.t. deze
struktuur van de investeringen kan opgemerkt worden dat de overheidsinvesteringen in veel gevallen niet leiden tot toename van de produktiekapaciteit en van de produktie op korte termijn, omdat slechts een
beperkt gedeelte direkt produktieve investeringen betreft

.

Naast de struktuur van de investeringen is vooral ook de wijze van
financiering van de investeringen van belang. Onderstaande tabel geeft
daarvan een overzicht :
Tabel 9 : Financiering van de investeringen 1950-1977

?5"'? lT^'
(Mijl, g)
Financiering
-

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1977

159

361

352

830

1011

2385

4265

59

62

52

27

50

27

19

22

19

15

15

19

26

54

35

(%)

-

binnl. besp
jesp. i
. .
ri02
afschrijving
ivmg J

-

buitl. kap.

-2

100

Bron : UN, Yearbook of National Account Statistics 1979
UN, Analisis y Proyecciones del Desarrelo Economico de
Nicaragua 1963.

BCN, Indicadores Económicos, 1979, tab. II.7.

- 61 In de jaren '5Q werden de investeringen vrijwel geheel binnenlandse
gefinancierd.

Vanaf 1960 zien we een dalend aandeel van binnenlandse

besparingen en afschrijvingen in de financiering en een steeds toenemende
financiering uit kapitaalimport.(besparingsaandeel 1950/1960 87,8%;
1970/1977 60,1%).

Tenslotte bezien we de. ontwikkeling van het aandeel van de particuliere
consumptie in het BBP.

In het begin van de jaren '50 haadhaaft het

consumptie-aandeel in het BBP zich op een nivo van ca. 80%. Vanaf
- 1955 treedt een voortdurende daling op .zodat in 1977.eennivo van - 70%
van het BBP wordt bereikt.

Niettemin is het consumptie-aandeel zeer hoog.

In eerste inatantie denkt

men bij Nicaragua aan een 'export-led growth'-ekonomie, waarin de ekonomiese
ontwikkeling sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de exportsektor.
Bij nadere beschouwing blijkt evenwel dat de ekonomiese groei voor een
gedeelte ook 'gefinancierd' wordt uit de binnenlandse bestedingen. Weliswaar blijft de reële groeivoet van de consumptie in alle perioden achter
bij die van het BBP, maar in nominaal opzicht blijft het consumptieve
aandeel zeer hoog.

Dit duidt op een deels monetair-inflatoir gefinancierde

ontwikkeling van de ekonomie. Uiteindelijk komen de lasten hiervan eenzijdig terecht op de schouders van de lage inkomensgroepen, doordat de
reële lonen en daardoor de consumptie worden beperkt via prijsstigingen
van de consumptiegoederen.

Deels door de geldschepping, deels ook door

de al genoemde stijging der (indirekte) belastingen ter dekking van de
financieringstekort van de overheid.

Concluderend kunnen we vaststellen dat er in Nicaragua een drietal tekorten bestaan

, t.w. a) op de handelsbalans (exporten minus importen,
zie par. 5)
b)

op de overheidsrekening (overheidsuitgaven minus
belastingen, zie par. 6 ) .

c)

op het gebied van de financiering van de investeringen, (investeringen minus besparingen,
zie par. 7 ) .

voor een algemene uiteenzetting van deze zgn. 'three gap analysis'
zie: H.B. Chenery, "Structural Change and Development Policy",
New York, 1979.
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De tekorten op het gebied van de financiering van de ekonomiese ontwikkeling worden via twee aanpassingsmechanismen gedekt t.w.:
a)

uit externe financiering, nml. buitenlandse leningen en buitenlandse
direkte investeringen

b)

uit interne financiering, nml. uit binnenlandse geldschepping,
waardoor aan de bevolking 'gedwongen besparingen' worden opgelegd
via het prijsmechanisme en via verhoging der indirekte belastingen.

In de volgende paragrafen zullen we nader ingaan op de genoemde tekorten
en de gevolgen van de gevolgde financieringswijzen.

II.5.

Buitenlandse handel en betalingen

II.5.1

Handelsbalans

en

betalingsbalans

Het ontwikkelingsbeleid van Nicaragua was voor een belangrijk gedeelte
gebaseerd op de handhaving van het open karakter van de ekonomie. Een
belangrijk deel van het nationaal inkomen bestaat uit exporten (30-34%
in de jaren '70) en er werd een liberaal handels- en investeringsklimaat
gehandhaafd (lage tarieven, vestigingssubsidies, belasting vrijdom, etc).

Kort na WO II en in het begin van de jaren '50 vertoont de goederenbalans
van Nicaragua een duidelijk exportoverschot.

Het saldo op de lopende

rekening is in deze periode in beperkte mate negatief t.g.v. een negatieve
diensten- en kapitaalopbrengstenrekening met het buitenland

. Het tekort

wordt gecompenseerd door vooral lange-termijn kapitaalverkeer, en per saldo
treden slechts geringe wijzigingen in de internationale reserveposities op.

Aan het eind van de jaren '50 en in versterkte mate in de jaren '60 en
'70 vertoont de handelsbalans steeds grotere tekorten t.g.v. de sterkere
relatieve groei van de importen t.o.v. de exporten (vgl.tabel 8), alsmede
door de verslechtering van de internationale ruilvoet waardoor de relatieve
importwaarde toeneemt. Daarnaast neemt ook het negatieve saldo van de
dienstenbalans en van de kapitaalopbrengsten (winstoverboekingen en
rente- en aflossingen van de buitenlandse investeringen) steeds meer toe.
De dekking hiervan komt uit kapitaalimporten.

In de jaren '60 zijn dit

vooral partikuliere direkte investeringen, gestimuleerd door de vestiging
van de regionale markt (CACM). In de jaren '70 wordt het tekort meer en
meer gedekt door buitenlandse leningen aan de overheid, in eerste
instantie door de internationale financiële instellingen (IMF, IBRD, IBD),
^

UN (1966), tabel 28.
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in latere instantie door buitenlandse partikuliere banken.

Niet alleen

neemt hierdoor de buitenlandse schuld sterk toe, maar bovendien worden
de voorwaarden ongunstiger (hogere rente, korte termijn).

In tabel 10 geven we een overzicht van de betalingsbalans-ontwikkeling
en de daaruit.voortkomende ontwikkeling van de netto deviezenreservepositie van Nicaragua.

Tabel 10 : Betalingsbalans 1950-1977 (in milj. US $)

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1977

3,4

10,8

7,4

16,5

0,2

-107,3

-68,0

-2,1

-4,4

-18,0

-45,0

-44,5

-93,4

-125,2

kapitaalopbrengsten-2,0

-5,9

3,0

6,5

6,2

16,7

11,2

-0,7

0,5

-7,6

-22,0

-38,1

-184,0

-182,0

Kapitaal- privaat 2,4
verkeer
officieel -2,6

0,9
-1,6

7,0
3,7

23,4
6,8

20,5
28,3

44,5
112,2

67,2
190,5

0,4

-0,7

-3,0

-7,4

1,7

-4,4

-3,9

Mutatie interna-")
-0,5
tionale reserves

0,9

-0,1

-0,8

-12,4

31,7

56,6

goederenbalans
dienstenbalans

Saldo LR

a)

Errors/omissions

Bron : UN,Analsis y Proyeccionas del Desarollo Económico de Nicaragua
(1966)
IMF, Balance of Payments Yearbook
BCN, Indicadores Economicos 1979, tab. V.1
a)

export minus import f.o.b.

b)

negatief teken duidt op toename reservepositie

Goederenstruktuur

van de handel

Op het gebied van de samenstelling van het export- en import-pakket
vertoont de Nicaraguaanse buitenlandse handel nog alle kenmerken van de
neo-k.oloniale ekonomie. De exporten bestaan overwegend uit agrariese
grondstoffen, terwijl aan de importzijde kapitaalgoederen en industriële
grondstoffen overheersen. Het industrialisatieproces heeft deze struktuur
in zoverre aangepast, dat ook enkele industriële goederen (m.n.chemische
produkten) in het exportpakket zijn terecht gekomen, maar daarvoor
moeten alle benodigde grondstoffen evenwel weer geïmporteerd worden.
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De exporten van Nicaragua bestaan vooral uit agrariese grondstoffen en
voedselprodukten; tezamen vertegenwoordigen deze beide kategorieën in
1960 meer dan 95% van de exportwaarde. Dit aandeel neemt af tot 80%
van de exportwaarde in 1977 (zie tabel 11). De export van olieprodukten
vertoont een langzame toename (plantaardige katoenzaadolie en minerale
olie uit de raffinaderij in Managua), terwijl het aandeel van de kategorieën dranken en tabak enigszins afneemt. Binnen de industriële
produkten is vooral de sterke groei van de chemiese-exporten opvallend;
het betreft hier vooral insecticiden. De industriële 'manufactures'
vertegenwoordigen 4-6% van de exportwaarde.

De belangrijkste exportgoederen zijn (in volgorde van de exportwaarde
in 1978) : koffie, katoen, vlees, insecticiden, suiker, vis, goud en
bananen. In de loop van de tijd hebben zich hierbij belangrijke verschuivingen voorgedaan t.g.v. variaties in het areaalgebruik onder invloed van
de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen. Tot 1956 was koffie het belangrijkste exportprodukt, maar dat werd verdrongen door de opkomst van de
katoenexporten. De vleesexporten verdrongen de koffie in 1972 naar de
derde plaats en in het midden van de jaren '70 komen vooral de suikerexporten sterk opzetten. Door de sterke koffieprijsstijgingen in 1977
verovert koffie weer de eerste plaats binnen de exporten. Andere belangrijke exportprodukten in opkomst zijn visprodukten en hout.

De goederenconcentratie van de exporten van Nicaragua blijft ondanks de
opgetreden verschuivingen erg hoog. De belangrijkste drie exportprodukten
(koffie, katoen, vlees) nemen in 1960, 1965, 1970 en 1977 resp. 65,2;
68,9, 53,1 en 59,6% van de exportwaarde voor hun rekening

. Deze

fluctuaties zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van de prijzen van
deze produkten op de wereld markten.

De overwegend agrariese samenstelling

van het exportpakket en de grote goederenconcentratie maken de exportopbrengsten erg gevoelig voor dergelijke fluctuaties. De prijsontwikkeling
van de belangrijkste exportprodukten vertoont een dalende tendens aan het
eind van de jaren '60 en een duidelijke stijging in het midden van de
jaren '70 (oliecrisis).

IBRD, World Tables 1980.

- 65 -

Tabel 11 : Goederenstruktuur van de buitenlandse handel
(in % van de FOB-exportwaarde/cif-invoerwaarde)
Exporten

1960

1965

1970

1975

1977

voedselprodukten

58,5

36,7

52,2

47,0

52,7

-

0,1

1,4

1,6

1,3

37,9

58,2

28,2

32,0

28,3

mineral fuels

-

-

0,1

0,4

0,2

dierl/plant. olieën

-

0,2

2,3

2,3

0,9

chem. produkten

-

1,4

5,3

10,2

8,0

manufactures

3,5

1,8

6,9

6,1

5,4

machinery/transport

-

-

0,3

0,4

0,6

div. manufactures

0,1

1,6

3,3

2

»2

2,6

voedselprodukten

9,7

9,5

8,5

7,5

6,7

dranken/tab ak

1,0

0,6

0,7

0,3

0,3

niet cons. grondstoffen

1,5

0,7

2,0

1,1

1,2

mineral fuels

9,6

4,8

6,1

14,3

13,8

dierl/plant. olieën

1,0

1,1

0,8

0,7

0,7

chem. produkten

19,4

19,4

19,3

20,1

20,6

manufactures

28,2

25,5

26,4

21,5

19,0

machinery/transport

22,0

30,0

27,3

27,0

30,7

7,6

8,4

8,9

7,5

7,0

dranken/tabak
niet cons grondstoffen

Importen

div. manufactures

Bron : BCN, Indicadores Económicos 1979 , tab. V.3 en V.7
a) inkl. live animals

Op het gebied van de importen zijn vooral olie, chemie-produkten (grondstoffen voor de chemiese exporten), machines en transportmaterialen en
industriële manufactures belangrijk. Een opsplitsing naar aanwendingsrichting van de importen leidt voor 1977 tot het volgende beeld
-

26% van de import bestaat uit kapitaalgoederen

-

25% uit grondstoffen voor de industrie

-

17% uit niet duurzame consumptiegoederen
12,5% uit brandstoffen

-

11% uit duurzame consumptiegoederen
5% uit constructiematerialen

1) ECLA, Economie Survey, 1977,

:
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Ten gevolge van de olieprijsstijgingen stijgt vooral het aandeel van
de olie-invoer in de importwaarde van 6,1% in 1970 tot 14,3% in 1975

.

Een confrontatie van de prijsontwikkelingen van exporten en importen
leidt tot de 'terms of trade': de relatieve prijsverhouding P /P
r
J
6
x m
In de periode 1960-1977 vertonen de terms of trade grote fluctuaties
(zie tabel 12).
Tabel 12 :

terms of trade 1960-1977 (1970=100)
1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

88

85

89

93

91

100

109

koopkracht export 35

52

72

81

92

100

122

terms of trade

1976

1977

87

102

110

107

139

142

Bron : UNCTAD, Handbook of international trade and development
statistics, 1979.
De tabel toont ruilvoetverbeteringen in 1964, 1966, 1970, 1972, 1976 en
1977 en een vrijwel continue toename van de exportkoopkracht (m.u.v. 1974)
t.g.v. positieve prijs- en hoeveelheids-ontwikkelingen. Per saldo is
hierdoor de exportpositie van Nicaragua zeker niet ongunstig te noemen.

Geografieae

struktuur van de buitenlandse

handel

Op het gebied van de regionale herkomst van importen en bestemming van
exporten vertoont de Nicaraguaanse buitenlandse handel een toenemende
graad van diversificatie. Tabel 13 geeft een overzicht van de belangrijkste handelpartners.

Binnen de exporten blijkt de toegenomen geografiese diversificatie uit
de sterke afname van de exporten aandeel naar de USA, de opkomst van Japan
en vooral de sterke groei van het aandeel van de Centraal Amerikaanse landen. De exporten naar andere L.A.-landen blijven evenwel beperkt. De
exporten naar Europa betreffen vooral koffie, terwijl de katoen in hoofdzaak naar landen in Z.O.-Azië wordt geëxporteerd (Japan, China).

BCN, Indicadores Económicos 1979, tab. VIII.16.

- 67 Tabel 13 : Geografiese struktuur van de handel (1950-1977)
(% van de import/exportwaarde)
Exporten

1950

1955

1960

1965

1970

1975

4,0

1,0

4,0

8,3

25,7

24,7 21,0

70,0

37,0

42,7

24,0

31,1

27,3 22,8

Japan

1,0

13,0

13,8 31,9

13,8

13,0 11,0

LAFTA

4,0

5,0

Centraal Amerika
USA

EEG

]g)0

EFTA
Overige

4Qj0

'

1,8

0,2

0,6

0,5

1977

2,6

25,4 20,3 18,6 21,7 28,4
4,5

6,7

1,8

7,8' 8,6

8,2

1,1

0,7

3,0

4,0

11,7 13,5

Centraal Amerika

-

-

USA

-

-

Japan

-

-

6,5

7,1

6,4

7,4 10,1

LAFTA

-

-

2,8

2,2

6,8

15,7 14,7

EEG

-

-

EFTA

-

-

6,4

5,4

4,6

1,8

Overige

-

-

13,9

9,7

7,6

6,6 10,9

Importen
3,9

13,3 24,2 21,8 21,6

52,6 47,1 36,2 32,4 28,8

'13,9 15,2 14,2 14,3 12,6
1,3

Bron : UN (1966), tab. 7 (1950, 1955)
BCN, Indicadores Económicos 1979, tab. V.6 en V.10 (1960-1977)
Bij de importen neemt vooral het aandeel van de handel met Centraal
Amerika en met de LAFTA sterk toe. Ook hier vertoont de handel met de
USA een duidelijke relatieve afname, terwijl de importen uit de EEG een
kleine procentuele daling te zien geven, In toenemende mate raken ook
de importen meer gediversifieerd.
De C e n t r a a l - A m e r i k a a n s e G e m e e n s c h a p p e l i j k e

Markt

In 1958 tekenen Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala (en later)
Costa Rica het verdrag van Tegucigalpa, waarin wordt besloten tot vorming van de centraal amerikaanse gemeenschappelijke markt (CACM) met
ingang van 1961. Het verdrag bedoelt een regionale vrijhandelszone te
creëren, met afschaffing van de onderlinge handels tarieven en de instelling van een gemeenschappelijk buitentarief. Op deze wijze wil men de
onderlinge handel intensiveren en mogelijkheden scheppen voor industrialisatie. Ten behoeve van de coördinatie worden een aantal regional
instituten gesticht (BCIE voor research; CABEI voor overheidsfinanciën;
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een regionale financieringsbank). Belangrijkste onderdeel van CACM
is het zgn. 'regiem voor integratie-industrieën'(Ril), volgens welke
regeling een elftal industriële sektoren worden verdeeld over de lidstaten en worden beschermd tegen importen. In dit kader krijgt Nicaragua de soda- en insecticiden-industrie toegewezen.

De eerste jaren van de CACM vertonen een voorspoedige ontwikkeling,
waarbij de regionale handel sterk groeit. Een ernstige crisis ontstaat
in 1969 met als aanleiding de 'voetbaloorlog' tussen El Salvador en
Honduras, die leidt tot een opschorting van de deelname van Honduras.
In de jaren '70 wordt de rol van de CACM steeds kleiner t.g.v. politiekeen ekonomiese problemen. Deze liggen op vier terreinen
a)

:-

de CACM-vorming leidt in alle deelnemende landen tot een duidelijke
groei van de industriële sektor. Deze groei is evenwel gebaseerd op
importsubstitutie en leidt tot een zeer grote importbehoefte aan
machines, industriële grondstoffen en brandstoffen. Per saldo blijft
daardoor de externe afhankelijkheid bestaan, vergroot het externe
betalingstekort en neemt de buitenlandse schuld toe.

b)

de industriële groei is vooral gebaseerd op buitenlandse direkte
investeringen. Vooral Amerikaanse bedrijven vestigen zich in de CACMlanden om te profiteren van de tarievenbescherming, om zodoende de
afzetmarkt te behouden.

c)

de voordelen van de integratie worden zeer ongelijk over de landen
verdeeld. Netto exporteurs als El Salvador en Guatemala profiteren
meer dan evenredig, terwijl een netto-importeur als Nicaragua veel
minder voordelen ontvangt. Bovendien richten de investeringen zich
vooral op de landen met een hoger ontwikkelingsnivo (grotere markt).

d)

Er bestaan grote strukturele problemen, doordat de ekonomiese struktuur van de landen niet complementair is, maar eerder concurrerend.
In alle landen bestaat een groot gebrek aan 'basic industries'.

O

S.A. Fagan, "Central American Economie Integration - the Politics
of Unequal Benefits", Berkeley 1970, p. 42 e.v.
Zie ook : NACLA Report on the Americas, Vol. 7, 1973 en E. TorresRivas, "The Central American Model of Growth; Crisis for Whom", in
Latin American Perspectives, Vol. VII, no. 2/3, 1980 en "Perspectivas
de al Integración Centroamericano" in Actividad Economica, Vol. I,
No. 5, Nov. 1978.
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II.6.

De rol van de staat

Over de rol van de staat in het ekonomies ontwikkelingsproces onder
Somoza is in het voorafgaande al veel geschreven. Jung duidt de rol
van de staat aan als een 'Bereicherungsdiktatur', waarin Somoza c.s.
het staatsapparaat gebruiken t.b.v. de persoonlijke verrijking

Het meest duidelijk blijkt dit uit een analyse van de overheidsinkomsten en bestedingen. In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat
de overheidsinkomsten vooral worden opgebracht door indirekte belastingen op consumptiegoederen en dus door heffingen op de consumptie
van de bevolking. Daarentegen kwamen de overheidsuitgaven slechts in zeer
beperkte

mate ten goede aan de bevolking, hetgeen o.m. blijkt uit het

zeer lage nivo en de geringe uitbreiding van sociale- en collectieve voorzieningen. Via disciminatoire regelingen op het gebied van de bestedingen en heffingen worden bedrijven uit de Somoza-groep systematies
bevoordeeld b.v. door goedkopere energieleveranties (staatsenergiebedrij f ENALUF onder controle van Somoza-familie), gratis gebruik van
transportfaciliteiten en belastingenconcessies.

De algemene struktuur is zodanig, dat via de staatssektor systematies
aan de bevolking een gedeelte van het inkomen wordt onttrokken (via
indirekte belastingen) en vervolgens 'herverdeeld' onder vooral de
2)
Somoza-sektor van de ekonomie (via overheidsbestedingen en faciliteiten)
We gaan hierop nader in door beschouwing van de struktuur van de overheidsinkomsten en -uitgaven en het nivo van de collectieve/sociale voorzieningen.

11 • 6. 1

Overheidsfinancië n

De overheidsinkomsten bestaan uit direkte en indirekte belastingopbrengsten
en uit winsten van overheidsbedrijven. Het grootste deel van de inkomsten
(36% in 1975) is afkomstig uit indirekte belastingen, waarbij het vooral
gaat om binnenlandse belastingen op consumptiegoederen en diensten.
Het aandeel van de indirekte belastingen in de financiering neemt tussen
1970 en 1975 toe van 33,7 naar 36,1% van de lopende inkomsten.
1)

2)

H. Jung (1980) op. cit., p. 36 e.v.
. . . .
Informationsburo Nicaragua (1979), op. cit., pp. 72-74.

- 70 -

Tabel 14 : Overheidsfinanciën (in milj. t per 31/12)
1970

1975

Inkomsten

649,1

1,480,0

a) belastingen

580,3

1,336,3

direkt

176,8

418,7

indirekt

218,8

534,5

buiten 1. handel

174,4

351,5

68,8

142,7

Uitgaven

720,2

2,153,0

lopende uitgaven

535,4

1,244,2

a)

lonen/salarissen

301.6

516,6

b)

goederen/diensten

122,0

321,4

c)

overigen

111,8

406,2

kapi taalui tgaven

184,8

908,8

a)

reële investeringen

129,2

436,5

b)

kapitaaltransfers

53,4

235,6

c)

schuldaflossing

2,2

236,7

- 71,1

- 673,0

9,1

319,3

62,0

353,7

-

-

b) niet belastingen

Fiscal Deficit
Financiering
a)

binnenland

b)

buitenland

Bron :

a)

IMF, Yearbook of Government Finance Statistics
IBRD World Tables 1980
a)

inkl. kapitaalinkomens

Opvallend is het lage aandeel van de belastingheffing op bedrijven.
Verantwoordelijk hiervoor is waarschijnlijk de verleende belastingconcessies aan buitenlandse bedrijven die zich gevestigd hebben in de
Managua Free Zone (APEX), en onderhandse belastingconcessies

door

Somoza verleend aan bedrijven in ruil voor persoonlijke donaties.

In tabel 14 zagen we reeds dat een belangrijk gedeelte van de overheidsuitgaven 'lopende uitgaven' betreftjmet name lonen en salarissen voor
het overheidspersoneel. Hieronder vallen ook de (relatief hoge) uitgaven
voor de leden van de Guardia Nacional. Daarnaast betreffen de lopende
uitgaven subsidies aan bedrijven.
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Onder de kapitaaluitgaven vallen de overheidsinvesteringen, welke hoofdzakelijk gericht zijn op infrastrukturele voorzieningen en aflossing/
intrestbetalingen op de buitenlandse schuld (zie par. 7.1).
Een beter inzicht in de richting van de overheidsbestedingen biedt het
overzicht van de uitgaven naar functie (tabel 15)

Tabel 15 : Overheidsuitgaven naar functie (% verd)
1970

1975

General Public Service

18,7

13,4

Defence

11,9

10,0

Education

17,6

14,7

5,4

8,4

18,7

16,7

Housing

0,4

9,6

Commmunity/Social services

1,9

1,6

25,2

25,5

agriculture

4,4

10,4

industrie (mining,manuf, constr.)

2,5

1,1

-

electricity, gas, water

1,7

1,8

-

transport, communication

16,6

12,1

-

other services

Health
Social Security

Economie services
-

other
Bron :

-

0,1

0,2

0,1

IMF Government Finance Statistics 1980
IBRD World Tables 1980

Binnen de uitgavensstruktuur valt het grote aandeel van de militaire
uitgaven op (uitbreiding van de GN en verhoging van de salarissen en
materiaalkosten). De militaire uitgaven per soldaat stegen tussen 1966
2")
en 1975 van 2400 US $ tot 5880 US $ .

De uitgaven voor sociale voorzieningen nemen ook een belangrijk aandeel
in. Niettemin is het bereik hiervan beperkt, doordat slechts 20% van de
beroepsbevolking onder dit stelsel valt.

zie ook : A.B. de la Rocha, "Nicaragua - La Administración Püblica
como instrumento del desarrollo", Washington 1966.
2)
America en cifras, 1977
Statistical Abstract of Latin America, Vol. 20, 1979.
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Aan ekonomiese diensten besteedt de overheid verhoudingsgewijs zeer
weinig. De uitgaven gaan hoofdzakelijk naar transport en communicatie
ter verzorging van de infrastruktuur.

Tenslotte zien we dat de kollectieve voorzieningen - onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting - maar weinig aandacht ontvangen. Hetzelfde
geldt voor de water- en electriciteitsvoorziening. Bovendien zijn deze
diensten lang niet voor iedereen toegankelijk en blijven vooral de rurale
gebieden hiervan verstoken. Ter illustratie geven we een aantal cijfers
m.b.t. het nivo en de toegankelijkheid van deze voorzieningen:
-

-

-

alfabetisatië. - percentage volwassenen (1975)

57%

bereik van de gezondheidszorg (perc. v.d. bevolking)

20-30%

bereik stelsel sociale voorzieningen (perc. beroepsbevolking

20%

bereik watervoorziening (1975)

urbaan

77%

(perc. bevolking met toegang tot stromend water)

ruraal

6%

bereik riolering (1975)

urbaan

35%

(perc. huizen met riolering)

ruraal

17,6%

Tabel 14 gaf een overzicht van de bestaande overheidstekorten en de
verdeling over interne en externe financiering. In vrijwel de gehele
periode zijn de inkomsten kleiner geweest dan de uitgaven. Dit werd o.m.
veroorzaakt door de struktuur van de belastingheffing en door verliezen
aan inkomsten t.g.v. tax-havens en concessies aan Somoza.

De tekorten leiden tot een sterke toename van de staatsschuld. Doordat de
financiering in toenemende mate geschiedt door buitenlandse kredieten
neemt ook de buitenlandse schuld toe.
Op de finanaiëel-monetaire gevolgen van dit beleid gaan we nader in in
par. 7.

Financieel-monetair

systeem

In de voorafgaande paragrafen werd al gewezen op de aanwezigheid van een
drietal grote tekorten, die het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel onder
Somoza ten gevolge heeft gehad, nl.:
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a)

een besparingen-tekort, waardoor de binnenlandse investeringen
vanaf 1960 deels met buitenlandse kapitaal gefinancierd moeten
worden (zie par. 4 ) .

b)

een tekort op de betalingsbalans, hetgeen gefinancierd wordt uit
kapitaalimport (zie par. 5 ) .

c)

tekorten op de overheidsrekening (zie par. 6 ) .

Deze drie tekorten hebben belangrijke gevolgen voor het zgn. monetairefinanciële systeem. Zij leiden tot een toename van de buitenlandse schuld
en tot een inflatoire binnenlandse monetaire expansie.

II.7.1

Buitenlandse

schuld

Tabel 16 : Buitenlandse schuld van de overheid 1955-1979
(per 31/12)

1955

1960

1965

1970

1975

Totale Schuld (milj. US $)

6,6

16,8

80,1

202,4

818,3

1248,8

Schuld als % BBP

2,0

5,0

14,3

25,9

38,9

53,1

Schuld als % exporten

8,3

27,0

53,8

113,3

130,0

136,1

—

4,6

7,4

23,2

55,2

194,3

3,8

5,0

10,6

12,1

28,4

Debt service (milj. US $)
Debt service ratio
Bron :

1979

IBRD World Debt Tables 1978 en 1980
UN (1966), tab. 32-24.

Tabel 16 toont de ontwikkeling van de buitenlandse schuldenlast. Vooral
vanaf 1970 is de buitenlandse schuld sterk toegenomen

Belangrijk hierbij is dat in de jaren '70 er een duidelijke verandering
op het gebied van de struktuur van de buitenlandse schuld heeft voltrokken. Werden voordien vooral kredieten vertrekt door internationale
financiële instellingen (IMF, IBRD, IDB), welke overwegend een lange
looptijd én gematigde rentetarieven hadden, in de loop van de jaren '70
bleek deze financiering onvoldoende om de bestaande tekorten te dekken.
In toenemende mate werden ook leningen afgesloten bij buitenlandse
commerciële handelsbanken tegen aanmerkelijk hogere tarieven en met kortere
2)
looptijden. Voor de buitenlandse schuld heeft dit twee gevolgen :
De verschulding per hoofd van de bevolking is in Nicaragua hiermee het
hoogste van de wereld geworden.
2)

IBRD, World Debt Tables 1980
en CEPAL (1979)
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de 'debt service' loopt zeer snel op t.g.v. de hogere gemiddelde rente
en aflossingsvoorwaarden van het commerciële krediet.

b)

de korte-termijn leningen krijgen een groter gewicht in de buitenlandse schuld: eind 1973 heeft ca. 26% van de schuld looptijden van
5 jaar of korter.

Hierdoor worden de jaarlijkse aflossingen steeds hoger, en gaat nieuwe
kredietverlening vrijwel geheel op aan de betaling van de schuldenlast
op de lopende leningen.

II.7.2

Monetaire

expansie

Een tweede wijze waarop de bestaande tekorten worden gedekt is de
monetaire expansie i.c. de geldschepping. Via de toename van de geldhoevee lheid wordt het tekort aan binnenlandse besparingen gedekt. De
toename van de geldhoeveelheid leidt daarbij uiteindelijk tot een
inflatoire ontwikkeling. De bevolking ontmoet hierdoor een reële loondaling (zie par. 8) en de staat genereert op deze wijze 'gedwongen
besparingen'.
Tabel 17 illustreert de monetaire ontwikkeling in Nicaragua :
Tabel 17 : Monetair Overzicht

(mijl. 0)
1961

1965

1970

1975

1977

Geldhoeveelheid

272,7

537,3

629,4

1377

1836

Expansie

486,3

851,5

1491,9

3076

4081

-

netto mutatie int. res.

38,7

133,7

82,2

248

206

-

binnl. kredietverlening

447,6

717,8

1409,7

2828

3875

-

overheid

33,4

-11,3

90,0

114

259

-

official entities

37,0

16,3

72,5

53

77

-

private sector

377,2

712,8

1247,2

2661

3539

213,6

314,2

862,5

1699

2245

33,5

135,2

250,5

774

1156

17Q n

293,7

550

524

318,3

375

565

Absorptie
-

quasi money

a)

lange termijn buitl. lening 5 „~
andere items (netto)

J

Bron : IMF, International Financial Statistics
a)

besparingen en termijndeposito's
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We zien hier dat de groei van de geldhoeveelheid vooral afkomstig is
uit binnenlandse kredietverlening aan de private sektor. De absorptie
van de toegenomen geldhoeveelheid vindt vooral plaats binnen de sfeer
van 'quasi money' (besparingen en termijndeposito's).
Voor de ekonomie heeft deze geldschepping een tweetal met elkaar samenhangende gevolgen:
a)

inflatie, doordat de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de goederenbeschikbaarheid. Hierdoor treedt een reële loonverslechtering op.

b)

gedwongen besparingen, doordat een gedeelte van de (vooral urbane)
inkomens geen besteding kunnen krijgen en derhalve 'bespaard' worden,
danwei worden afgeroomd via hogere prijzen en/of belastingen.

II.8.

Lonen, prijzen en

inkomensverdeling

Het in Nicaragua gevolgde model van ekonomiese ontwikkeling is in sterke
mate gebaseerd geweest op een proces van kapitaaiakkumulatie gefinancierd
uit buitenlandse leningen, betalingsbalans tekorten en binnenlandse inflatoire financiering.

Op de gevolgen van dit beleid voor de buitenlandse afhankeljjkheid en de
buitenlandse verschulding zijn we in par. 7 al ingegaan.

In deze paragraaf besteden we nu aandacht aan de gevolgen van het beleid
voor de bevolking van Nicaragua, De baten van de ekonomiese ontwikkeling
van Nicaragua zijn slechts terecht gekomen bij een zeer kleine groep.
In hoofdzaak moet daarbij gedacht worden aan de in par. 2.2 genoemde
business-groups.

De overgrote meerderheid van de bevolking geniet slechts zeer weinig
voordelen van het ekonomies ontwikkelingsproces. Hiervoor zijn de
volgende oorzaken aan te geven :
-

het industrialisatieproces en de industrialisering van de landbouw is
van een sterk kapitaalintensief karakter. Binnen de industrie leidt
dat slechts tot beperkte werkgelegenheidskreatie en binnen de landbouw
zelfs tot arbeidsverliezen (veelal gevolgd door urbanisatie).

-

er bestaat een zeer ongelijke struktuur van de inkomensverdeling.
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-

het bestaan van een groot arbeidssurplus en de repressieve politiek
t.a.v. de arbeid (kontrole op vakbonden, e.d.) leidt tot handhaving
van het lage absolute loonnivo.

-

de inflatie leidt tot dalende reële lonen.

-

het lage nivo en de beperkte toegankelijkheid van sociale en
kollectieve voorzieningen.

We gaan nu kort in op de inkomensontwikkelingen in Nicaragua onder Somoza.

II. 8.1

Inkomensverdeling

Onder de kategoriale inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het
beschikbare inkomen over lonen en salarissen, winsten, belastingen en
transfers naar het buitenland. Tabel 18 geeft hiervan een overzicht :
Tabel 18 : Kategoriale inkomensverdeling 1960-1977
(in % van het nationaal beschikbaar inkomen)
1960

1965

1970

1975

1977

Lonen en salarissen

55,0

57,1

57,7

58,2

58,1

wins ten

35,1

33,9

35,9

34,8

35,4

buitl. factorinkomens

-0,6

-2,0

-3,5

-4,0

-4,2

indirekte belastingen,~l--subsi dies 9,5

9,8

9,0

9,9

10,2

0,9

1,2

0,9

1,1

0,5

andere buitl. transfers

Bron : UN, Yearbook of National Account Statistics, tab. 12.

De tabel toont dat er zich meer weinig verandering voordeden in de
kategoriale verdeling. Alleen het loonaandeel in het belastingaandeel
vertonen een kleine stijging. De toename van het loonaandeel blijft
daarbij echter duidelijk achter bij de groei van de beroepsbevolking
in dezelfde periode.

De toename van het aandeel der indirekte belastingen (minus subsidies)
komt voort uit de eerder genoemde beleidsmaatregelen ter dekking van het
overheidstekort. Het verlies aan buitenlandse factorinkomens betreft de
inkomensoverboekingen van buitenlandse werknemers en de overboekingen van
winstinkomens naar het buitenland.

- 77 Duidelijke gegevens over de lange termijn ontwikkeling van de personele
inkomensverdeling in Nicaragua ontbreken.
Voor 1977 biedt CEPAL het volgende overzicht van de inkomensverdeling
Tabel 19 : Personele inkomensverdeling in 1977
% v.d.
bevolking

aantal
(000)

tot. ink.
(milj. US$)

% v.h.
nat. ink.

gem. ink. p.h.
p.j. (US$)

5

116,3

629

28

5.409

15

348,7

719

32

2.062

30

697,5

562

25

805

50

1162,5

337

15

286

100%

2325,0

2247

100%

966

Bron : CEPAL, "Nicaragua, repercussiones economicas de los acontecimientos
recientes", Santago 1979.
Ook : MIPLAN, Programa Económico 1980, p. 99.
We kunnen uit deze gegevens duidelijk afleiden dat de inkomensverdeling
in Nicaragua onder Somoza uiterst ongelijk was en dat er "in de jaren '70
nauwelijks enige verschuivingen in plaatsvonden

. Uit een confrontatie

met de eerdere beschrijvingen van andere strukturele ontwikkelingen in
Nicaragua kunnen we de laagste inkomensgroepen globaal als volgt kenmerken : ruraal : marginale boeren en landloze (seizoen)arbeiders
urbaan : handel en dienstensektor (informal sektor), waarin vooral
bejaarden, vrouwen en jongeren
regionaal : binnen de grote steden en in de Atlantiese zone
sektoraal : binnen de stagnerende sektoren, m.n. bouw en landbouw.

O

Tussen 1971 en 1977 is alleen het inkomenskoncentratieproces bij de
hogere inkomensgroepen doorgegaan en zijn de verschillen in absolute
termen sterk toegenomen; vgl.:
gemm. inkomen p.h.
- laagste 50%
- hoogste 5%

197J

1972

90
1800

286
5409

% v.h. nationaal inkomen

ÜU
15
30

LiZZ
15
28

De cijfers van 1971 zijn afkomstig uit : LAB, "Nicaragua, dictatorship
and revolution".
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II. 8.2

Lonen en prijzen

De nominale loonontwikkeling laat tussen 1960 en 1977 een toename van
het gemiddelde uurloon van 2.59 t naar 5.48 0 zien

. Relatief hogere

uurlonen werden betaald in de sektoren bankwezen, openbare nutsvoorzieningen en visserij. Lage lonen komen vooral voor in de sektoren
landbouw, kleding en bouw. Vooral in de rurale sektor zijn de jaarlonen bijzonder laag, t.g.v. het seizoenskarakter van de arbeid.

De wettelijke minimum-lonen liggen in de steden duidelijk boven die
2)
..
van de rest van het land . De minimum-lonen liggen ver onder de
geregistreerde lonen? niettemin zijn er veel mensen die zelfs dit
minimum niet ontvangen.

In par. 7 werd reeds gewezen op de inflatoire gevolgen van de binnenlandse geldschepping, waardoor een verslechtering van de reële lonen
...
.3)
optreedt. De algemene prijsindex voor de voedselconsumptie

vertoont

dan ook vooral tegen het einde van de jaar '70 een sterke stijging
(zie tabel 20).
Tabel 20 :

Consumer price index (1975=100)

1960

1965

1970

1975

1976

1977

1978

1979

49.6

50.3

59.7

100

102.8

114.5

119.8

177.2

Bron : UN, Yearbook of National Account Statistics
IMF, International Financial Statistics

Vergeleken we deze prijsindex met de nominale loonontwikkeling dan kan
gekonkludeerd worden dat in de periode 1960-1977 de nominale lonen duidelijk minder snel opgestegen zijn dan de prijzen en dat er dus sprake is
geweest van reële loonsverslechtering.

O

BCN, Indicadores Economicos 1979, tab. 1.6

2)

ibid., tab. I.8-1.10

3)

de index is als volgt samengesteld: rijst (10,9%), bonen (6,8%),
suiker (7,3%), koffie (4,2%), mais (8,3%), vlees (26%) en eieren/
melkprodukten (36,5%). Opgemerkt moet worden dat deze kompositie
eerder aansluit bij het konsumptie-patroon van de hogere inkomensgroepen dan bij dat van de meerderheid der bevolking.
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II. 9.

Samenvatting

In de voorgaande paragrafen is een uitgebreide bespreking gegeven van
de dynamiek van het Nicaraguaanse ekonomiese systeem in de Somozaperiode. Vooral sinds 1950 hebben zich in Nicaragua een aantal ontwikkelingen voorgedaan, welke een belangrijke invloed uitoefenen op de
ontwikkeling van de ekonomiese struktuur en daarmee tegelijkertijd de
mogelijkheden en de grenzen van het ekonomiese beleid van het Sandinistiese Nicaragua bepalen.

Het Nicaraguaanse model van liberaal perifeer-kapitalistische ontwikkeling, zoals dat toegepast werd onder Somoza, wordt gekenmerkt door
een patroon van gekoncentreerde groei rondom enkele kapitaal-intensieve
export-sektoren. Het agro-industriële komplex is slechts beperkt
geïntegreerd in de nationale ekonomie en kreëert weinig (permanente)
werkgelegenheid. Het industrialisatieproces blijft beperkt tot 'enclaves' van
de ekonomie en berust op een associatie met buitenlands kapitaal.
Het liberale overheidsbeleid onder Somoza heeft de voorwaarden gekreeerd
voor deze ontwikkeling. Via belastingkoncessies, lage import-tarieven en
repressie van de vakbonden werd de ekonomie voor het eerst volledig
opengesteld voor een algemene spreiding van kapitalistische produktieverhoudingen

Dit Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel heeft op een groot aantal terreinen
belangrijke gevolgen met zich mee gebracht voor de struktuur van de
.2)
ekonomie . Tot de belangrijke strukturele gevolgen behoren :
a)

de onevenwichtige produktiestruktuur
Vooral in de jaren '50 en '60 heeft Nicaragua een fase van snelle
kapitalistiese

ontwikkeling doorgemaakt. De kommercialisatie van de

exportlandbouw (katoen, koffie, suiker, vlees) en de expansie van de
industrie (buitenlandse investeringen in het kader van de importsubstitutie-politiek van de CACM) hebben een aantal 'groeipolen' tot
stand gebracht. Op het gebied van de ekonomiese struktuur heeft dit
zie het hoofdstuk 'historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse
ekonomie'.
2)
.
.
.
we gaan hier verder niet m op de gevolgen van de klassestruktuur;
zie hiervoor, H Jung (1980), p. 65 e.v.
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ontwikkelingsmodel geleid tot een grote handels afhankelijkheid
(groot handels-aandel in BBP; goederenkoncentratie en regionale koncentratie van de exporten; grote importen van kapitaalgoederen, industriële grondstoffen en konsumptie goederen), tot
een sterk dualisme binnen de agrariese sektor en tot een onevenredige groei van de urbane tertiaire sektor.

b)

de grote werkloosheid en de ongelijke inkomensverdeling. De snelle
bevolkingsgroei en de bijzondere kenmerken van de bevolkingsstruktuur (regionale en urbane koncentratie, onevenwichtige leeftijdsopbouw, etniese minderheden) vereisen een snelle toename van de
werkgelegenheid. Het kapitaal-intensieve ontwikkelingsproces
(zie a) levert relatief slechts weinig werkgelegenheid
en resulteert in een omvangrijke (seizoens)werkloosheid (ca.40%
van de beroepsbevolking) en 'underemployment'. Het 'arbeidssurplus'
leidt tot een laag absoluut en reëel dalend loonnivo en een zeer
ongelijke struktuur van de inkomensverdeling (50% van de bevolking
heeft 30% van het BNP).

c)

de tekorten in de financiering van de ekonomiese ontwikkeling. Vanaf
1950 ontstaan er in toenemende mate tekorten op de belatingsbalans, op
de overheidsrekening en op het gebied van de binnenlandse financiering van de investeringen.
Het betalingsbalans-tekort komt voort uit de noodzakelijke importen
van olie, kapitaalgoederen en industriële grondstoffen, uit winstoverboekingen (later ook kapitaalvlucht) en luxe importen, geïnduceerd door het import-substitutie karakter van het industrialisatiemodel en door de ongelijke binnenlandse inkomensverdelings (en vraag)
struktuur.
Het overheidstekort werd mede veroorzaakt door de kontrole van Somoza
c.s. over de ekonomiese en politieke sleutelposities en de daarop
gebaseerde'Bereicherungsdiktatur' (het gebruik van het staatsapparaat,
t.b.v. persoonlijke verrijking). De optredende financiële tekorten
moeten worden gedekt door buitenlandse leningen (verschulding, 1,6
miljard US $) en door binnenlandse geldschepping (inflatie, 45% in
1979).
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d)

laag nivo en geringe

toegankelijkheid van de sociale en kollectieve

voo r z i en in gen. De overheidsuitgaven bereiken slechts een zeer beperkt
aantal sektoren. Aan onderwijs, gezondheidszorg en water/electravoorziening wordt weinig aandacht besteed. In kombinatie met de
inflatoire ontwikkeling (zie c) leidt dit tot een reële daling van
het levensnivo van grote groepen van de bevolking. De algemene
struktuur is zodanig, dat via de staat systematiese aan de bevolking
een gedeelte van het inkomen wordt onttrokken (indirekte belastingen,
inflatie).

Onder Somoza heeft de Nicaraguaanse ekonomie een versneld kapitalisties
ontwikkelingsproces doorgemaakt. Het model van agrariese exporten en
regionale import-substituerende industrialisatie ging gepaard met een
sterke bezits- en inkomens-koncentratie en met een onderontwikkeling van
de binnenlandse markt (geringe werkgelegenheidskreatie, verstoorde
vraag—struktuur, verwaarlozing van de voedsellandbouw, ed.).

Vooral in de jaren '70 ontmoet dit model zijn grenzen. De tekorten,
welke ontstaan op het gebied van de financiering van het ontwikkelingsproces (belatingsbalans-tekort, overheids-tekort, spaar-tekort) zijn een
eerste teken van de krisis van het model. Via buitenlandse leningen en
inflatoire financiering wordt gepoogd deze krisis uit te stellen en af
te wentelen op de bevolking (reële loondaling, geringe overheidsuitgaven
voor sociale en kollectieve voorzieningen). In schril kontrast hiermee
staat de voortgaande persoonlijke verrijking van de Somoza-clan.

Als in juli 1979 de nieuwe regering aantreedt, wordt zij gekonfronteerd
met een ekonomiese erfenis, welke voor een belangrijke gedeelte histories
struktureel bepaald is

. De historiese ontwikkeling van de produktie-

struktuur, van de struktuur van de buitenlandse handel en van de daarmee
samenhangende struktuur van de werkgelegenheid legt een belangrijke gedeelte
van de ekonomiese ontwikkeling van Nicaragua 'vast'. Weliswaar kunnen
sektoren selektief gereaetiveer'dworden en kunnen nieuwe sektoren tot
ontwikkeling gebracht worden, maar in hoofdlijnen moet het beleid toch
aansluiten bij de reeds aanwezige ekonomiese bases (agro-exporten,
voedsellandbouw, regionale industrie) en bij de Nicaraguaanse positie in
Op de korte-termijn ekonomiese problematiek t.g.v. de materiële
oorlogsschade gaan we in het volgende hoofdstuk in.
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en de strukturele importafhankelijkheid (energie, grondstoffen) vereisen
eveneens een (mede) op de export gericht ekonomies beleid.

Niettemin bestaan er binnen deze struktuur nog belangrijke vrijheidsgraden. In de eerste plaats is het daarbij van belang de ekonomiese
positie van het Somoza-imperium te analyseren, aangezien de staat hiervan
nu het merendeel in handen heeft gekregen. De bedrijven van Somoza waren
vnl. gekoncentreerd in de kapitalistiese exportlandbouw en agro-industriesektor en in de bouwnijverheid (na 1972).

Deze sektoren zijn van groot

belang voor de wederopbouw en voor de financiering van het proces van
herstrukturering, en de kontrole van de staat hierover biedt grote
mogelijkheden. Doordat Somoza c.s. een duidelijk kapitalistiese rol
vervulden in de ekonomiese ontwikkeling van Nicaragua, kunnen de Sandinisten nu beschikken over de kontrole over enkele belangrijke dynamiese
sektoren binnen de Nicaraguaanse ekonomie.

In de tweede plaats schept het wegvallen van de Somoza-klan als politieke
faktor op zich reeds een zekere ekonomiese ruimte voor een sterker op
het binnenland gericht ekonomies proces. Een grotere nadruk op werkgelegenheid, voedselvoorziening en inkomensverdeling wordt mogelijk,
zonder dat monetaire afwentelingsmechanismen gehanteerd behoeven te
worden. Eerst in een dergelijke politiek-ekonomiese kontext kan ook een
meer van binnenlandse financiering uitgaand ontwikkelingsproces vorm
gegeven worden.

Appendix I : Buitenlandse investeringen in Nicaragua
A.

Agroindustrie

1.

Verwerking van agrariese grondstoffen
Bemis Inc., Minneapolis, Sacos Centroamericanos S.A. Diriamba,
Beatrice Foods Co., Quimico Stahl Centroamericano S.A. 1969,
Beatrice Foods Co., Adams K o m Kurl 1969,
Castle & Cook, Inc., San Francisco, Standard Fruit, 1971,
Consolidated Foods Corp., Chicago, Booth Nicaragua, S.A. 1964,
Consolidated Foods Corp., Chicago, Nicarmar, 1968,
Continental Grain Comp., Cintinental Milling,
General Mills, Inc., Minneapolis, General Mills de Panama, S.A. 1965,
General Mills, Inc., Minneapolis, Panalimentos S.A., Chinandega, 1960,
Nabisco, Inc., New York, Industria Nabisco Cristal S.A., Managua, 1960,
Quaker Oats, Chicago, Quaker de Centroamerica,Managua,
Ralston Purima, St. Louis, Purima-Nubasa S.A., Managua, 1966,
Ralston Purima, St. Louis, Purima-Nubasa, Managua, 1967,
Standard Brands, Inc., Panamerican Standard Brands,
United Brands Co., New York, Cokra Development Co, Bluefields, 1968,
United Brands Co., New York, Aceitera Corona, S.A., Managua, 1968,
United Brands Co., New York, Aceitera Corona, S.A., Managua, 1968,
British-American Tobacco Co., London, Tobacalera Nicaragüense, M'gua
Leigh Textile Co., Boston, Grasas y Aceites S.A., Chinandega,
M.J.B. Co., San Francisco, Café Soluble, S.A. Managua,
Nestlé Alimentana, Zwitzerland, Prolacsa, Matagalpa, 1970,
National Distillers, Chem. Corp., N.Y., Textiles Larguespada S.A.,
Fabricato, Medellin, Colombia, Fabritex, Managua,

2.

kenaf en jute zakken
leer, etc.
koekjes, crackers
bananen export
garnalen processing en export
garnalen, kreeft,vriezen en processing
meel, bloem
meelderij produkten
biscuit, crackers
havermout, cerealen
veevoerders
meelderijprodukten
vetten en spijsolie
bananen, tabak, oliehoudende zaden
spijsolie
fruit- en groenteprocessing
cigaretten
katoenzaadolie
koffiebranderij en oploskoffie
melkpoeder
katoenen dekens
volledig geïntegreerde katoen en
synthetiese textiel industrie

Agrariese inputs
Tennessee Corp.(J.T.Case).Atlanta, C£a Fertilizante Superior S.A.M'gua 1964,kunstmest
Atlas Chemical Industries Wilmington, Industrias Quïmicas Atlas de Centro
america S.A. 1965
insecticiden en emulsies
Monsanto Chemical Co. St. Louis, Monsanto Agrïcola de Nic.S.A. León,
mengen van vloeibare insecticiden
Occidental Petroleum, Los Angeles, Abonos Superióres SA., Corinto,
kunstmest
Olin Corp., New York, Fertilizantes de Nicaragua S.A.,
mengen en verpakken kunstmest
Stauffer Chemical Co., Westport, Insecticidas Stauffer S.A. Chinandega
mengen van insecticiden

3.

Bosbouwprodukten
Win Wrigley Jr.Co., Chicago, Wrigley Import Co., Waspan, 1973,
Adela Investment Co., Luxemburg, Atlant. Coast Chemical Co..Pto.Cahezas,
1969,
Cadmus Internationa, Baltimore, Maderas Industriales S.A., Managua, 1968,
Evans Products, Portland, Maderas Centroamerica S.A., Matagalpa, 1969,
US en Israëlisch Kapitaal, Plywood de Nicaragua, Managua, 1959,

gumbasis voor export naar U.S.
resina, terpentine, pijnboomolie
houtprodukten
zagerij, drogerij, onderdelen, meubels
triplex en export van triplex
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M.N.0.'s in Nicaragua: Banken, Chemische bedrijven, Mijnbouw, Toerisme en andere
BANKING
Bank of America (San Francisco) three branches in Managua opened in '64, '69 & '75.
Bank of London & Montreal (Subsid. of Lloyds Bank, Ltd. London): several brances; oldest foreign bank,
took over Banco de Nicaragua in 1894.
First National City Bank (N.Y.): two branches; first opened '67; OPIC covers $ 784,000 investment; parent
is a large foreign lender to Nicaragua.
Philadelphia National Bank (Phila.), Banco Calley-Dagnell S.A.: 17.5% ownership; private commercial bank
active in financing coffee industry & trade.
Wells Fargo Bank (San Francisco), Banco de America: 18.8% ownership acquired in '66; largest private
commercial bank; $ lOOm. assets, 42 branches.
CHEMICALS
Adela Investment Co. (Luxemburg), Industrias Quimicas S.A. (INQUISA): J.V. with INF0NAC & private Nic.
interests holding company for chemical plants; owns 40% Hercules de Centroamerica & 60% of Electroquimica
Pennsalt (see below); Adela has_$ 729,000 equity inv.).
Borden Inc. (N.Y.): manufacturers adhesives.
H.B. Fuller Co. (St. Paul), Industrias Kativo de Nicaragua S.A., manufacturers plastic products, paints,
varnishes, 100 employees; $ 1.4mn. sales. Mercadeo Industrial S.A.: manufacturers adhesives.
Hercules Powder Co. (Wilmington), Hercules de Gentroamerica S.A.: 60%-owned; 40% owned by INQUISA (see Adela
above); $ 4 mn. plant established '67 produces chlorinated toxophene insecticides to control cotton insects,
part of $ 9 mn. chemical complex operated with Pennwalt (see below); Hercules invested $ 2 mn. (debt & equity);
CABEI loaned $ 1.3 mn.; a CACM 'integration industry'; 45% of raw materials are chlorine from Pennwalt plant;
42% are turpentine (part of which from ATCHEMCO, see forest products, below; 84 workers in '70.
Mitsui Co. (Tokyo), Polimeros Centroamericanos S.A. (POLICASA); Mitsui & Shin-Etsu Chemical Co. owns 45% and
INFONAC and Adela ($ 441,000 equity & $ 264,000 debt) and other Nïc. interests own 55%; $ 2 mn. PVC plant
inaugurated '70; imports raw materials from Japan.
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Pennwalt Chemical Corp. (Phila.), Electroquimica Pennsalt S.A. (ELPESA): 40%-owned JV with INQUISA
(see Adela, above); $ 5 nm. caustic soda and chlorine plant established '67; Somoza's salt co.
supplies part of salt requirements; 95% of chlorine sold to Hercules (see above); OPIC covers'
$ 485,000 inv. long term credit from CABEI; 180 employees, $ 3.4 mn. sales.
MINING
ASARCO (N.Y.), Neptune Mining Co: 52%-owned and managed by ASARCO; 36% Rosario Resources, 4% Terra
Nova Explorations Ltd.; formed in 1938; principal mines are Bonanza gold mine (Zelaya dept.) and
Vesubio lead/zinc mine opened in 1975 after $ 3 mn. investment; ASARCO received 2$mn.in dividends
in '74.
Noranda Mines Ltd. (Toronto), Empresa Minera de El Sententrion S.A. : 61%-owned; principal mines are
El Limon and La India gold mines in Leon. dept. acquired in 1937; net earnings $ 3.2 mn. in '74.
Rosario Resources (N.Y.), Neptune Mining Co.; (see above), Rosario Mining of Nicaragua: acquired
La Luz Mines for 78,030 shares of Rosario Resources stock in 1973; principal mines are La Rosita
open pit copper, gold and silver mine. and Siuna and Riscos de Oro gold mines In Zelaya dept.;
significant portion of Rosaro Nic. receipts are from freighting agreement with Neptune (see above);
Rosario also nas oil exploration concession.
TOURISM & TRANSPORT
Hughes Tool Co., Lineas Aereas de Nicaragua (LANICA): acquired 25% ownership in exchange for two
planes in '72; Somoza family and government hold majority ownership.
Howard Hughes is building a motel and mobile home development near Managua's international airport;
he and Somoza are reportedly involved in other major tourism/resort projects.
Intercontintental Hotels Corp. (subsid. of Pan American World Airways, N.Y.)., Cia. Hotelera de
Nicaragua S.A.; with Somoza family and Adela (which holds $ 369,000 equity inv.) owns largest first
class hotel, Intercontinental Hotel, with 8 stories, 210 rooms; inaugurated Dec. '69, OPIC covers
$ 510,000 inv.; Somoza received 25% interest in hotel for making available choice land and tax
concessions. (Pan Am. has maintained service to Managua since 1929).
Sheraton Hotel Corp. (division of IT&T, N.Y.), Corporacion Hotelera de Turismo S.A.; in Sept. '75
receive.d approval for $ 4.8 mn. 177 room first class Hotel Sheraton Managua; CABEI grants $ 2.7 mn. loan.
Western Intl. Hotels (division of UAL Inc. N.Y.'). Posada del Sol S.A.; JV with Guatemalan and Nic.
investors; $ 2.1 mn. forst class Camino Real Hotel near Managua's international airport to be completed
in '76. CABEI loan of $ 1 mn.
OTHER
American Cyanamid(Wayne, N.J.); $ 1.5 mn. plant manufacturers laminated plastic sheets.
American Standard Inc. (N.Y.), Ceramica Industrial S.A. (CERISA); 50%-owned JV With BANIC interests;
manufacturers and exports vitreous china sanitary ware; OPIC covers $ 7 mn. inv.; first inv. made in '69.
Communications Satellite Corp. (COMSAT) (Wash., D.C.); Cia. Nicaragüense de TelecoramWcaciones por
Satelite (NXCATELSAT); 49%-owned with Nic. govt.'s TELEC0R owning 51%; $ 4 mn. ground satellite station
inaugurated in '75 operates. OPIC covers 3.1 $ mn. inv.
Cosco Intl. (Northfield, 111.), Industrias Unidas de Centroamerica S.A.; JV plant in Granada converts
sanitary tissue, mfrs. and exports flavoring extracts and laxatives.
ESB Inc. (Phila., subsid. of Intl. Nickel Co. of Canada, Toronto), Acumuladores Centroamericanos S.A.
(ACUMSA); JV equity acquired in '69; mfrs. and exports storage batteries.
EXXON (N.Y.), Esso Standard Oil Ltda., operates sole oil products refinery; produces for local market;
$ 8 mn. 5,000 bpd refinery built in '63 ;$ 4.6 mn. invested in '67 to doublé capacity; receives
Venezuelen crude oil at Pto. Somoza and pipes it 35 miles to Managua.
Fidelity Union Life Ins. (Dallas), Elaboradora Farmaceutica S.A.; mfrs. drugs; $ 145,000 CABEI loan.
F. Hoffmann-La Roche & Co. (Basel, Switz.), Laboratorios Roche de Centroamerica S.A.; plant opened in '69.
Industrias Metalurgicas Unidas S.A.(IMUSA) (Medellin, Colombia). Imusa Centroamericana S.A.; JV with
half the $ 860,000 equity held by CNI, and 25% each by IMUSA and Corp. Financiera Centroamericana of
Panama; produces household goods and supplies containers to dairy, cosmetic, chemical and pharmaceutical
industries; began production in '68; technical agreement with IMUSA.
Rheem Intl. Co. (N.Y., subsid. of City Investing Co., N.Y.); mfrs. containers and electrical equipment.
Sears Roebuck & Co. (Chicago); department store opened in '65; destroyed in '72 earthquake; rebuilding
new quarters 3 times original size in new Motocentro shopping center; OPIC covers $ 915,000 inv.
150 employees.
St. Regis Paper Co. (N.Y.), Empaques Multiwall Ultrafort S.A.; JV; majority ownership acquired in '64,
mfrs. multiwall paper bags.
Envases Industriales Nicaraguenses S.A.; JV formed in '65; $ 2.4 mn. plant is largest corrugated box
mfr. in Central America; supplies all packaging material for Standard Fruit; also supplies packaging
for meat, soap, liquor, e t c ; OPIC covers $ 395,000 inv.
U.S. Steel Corp. (N.Y.), Metales y Estructuras (METASA); JV with Somoza interests and others; U.S. Steel
acquired control in '68; $ 2 mn. struct'üral steel fabricator (metal structures, tubes, galvanised
roofing); approx. 200 employees, received several CABEI loans.
Van Leer Group of Companies (Holland), plant established in '65; mfrs. steel drums for insecticides and
containers for other chemical products, exports drums to United Fruit Co. in Honduras for packing
banana puree.
Westinghouse Electric (Pittsburgh), Electra de Centroamerica S.A.; $ 2 mn. JV with local interests
including INF0NAC; refrigeration plant produces for CACM.
Winthrop Laboratories (N.Y. division of Sterling Drug Co., N.Y.), Laboratirios Farmaceutica» de
Nicaragua S.A;; mfrs. drugs.

OIL EXPLORATION
Some 30 U.S. Oil companies have sunk a reported $ 40 million into exploring for oil and gas, both offshore and
onshore. No significant commercial deposits have been found to date, though exploration continues.
Bron:

NACLA, nov/dec. 1978
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C.

Nederlandse bedrijven in Nicaragua
Ballast Nedam Groep N.V. (Amstelveen). In 1973 en 1974 werd in Nicaragua een 1500 meter lange zeewering
gebouwd, te Pao Caballos.
Bos Kalis Westminster Groep N.V. (Papendrecht). In 1975 werd een baggerkontrakt verkregen voor de haven
van Corinto in Nicaragua.
'Ceteco' N.V. Handel- en Industrie Maatschappij (Amsterdam). Dochterondernemingen in Nicaragua:
- Companifa Comercial Curacao de Nicaragua S.A. Klein- en groothandel in elektriese huishoudelijke
artikelen, koelkasten, fornuizen, raio- en televisietoestellen, naaimachines, meubelen,
matrassen, etc.
- Compania Industrial de Nicaragua S.A; Assemblage van radio- en televisietoestellen, vnl. door
vrouwen verricht. Fabrikage van metalen bedden en springveren. Dg grootste afnemer van de
springveren is de Indeca (Industrias de Centro America S.A.), in El Salvador. Indeca, ook een
Ceteco-dochter, is de eerste industrieële vestiging van Ceteco in Centraal-Amerika.
Beide dochterondernemingen in Nicaragua zijn gevestigd in Managua.
Koninklijke/SHELL Groep (Den Haag).
Dochterondernemingen in Nicaragua:
- Shell Nicaragua, verkoop
- Quimica Nicaragüense, Chemie
NV Philips Gloeilampenfabriek (Eindhoven). Philips de Nicaragua S.A. is de enige ons bekende Philipsdochter in Nicaragua. Zij is gevestigd in Managua.
Van Leer (Amstelveen). Fabriek voor verpakkingsmaterialen van insecticiden en voor tomaten puree
blikjes (levering aan ÜFCO in Guatemala).

Bron : Lijst van Nederlandse ondernemingen in Latijns-Amerika, samengesteld door de onderzoeksgroep
van Clat-Nederland; publikatie eind december 1978.
MOL, 'Nederlandse bedrijven in Latijns-Amerika'.
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Zonder volledig te willen zijn, geven we een overzicht van wat men tot
de Groep Somoza rekent. (De voorzitter van het FAO - Frente Amplio
Opositor (Breed Oppositiefront) -, Alfonso Robelo Callejas, zelf een
bemiddeld industrieel, zei, toen we de vraag stelden naar Somoza's
bezit:'Het is gemakkelijker te zeggen in welke industrietakken Somoza
niet is vertegenwoordigd dan wel; hij kontroleert zowat alles.'
Inderdaad. In de industrie bezit de groep Somoza het volgende:
-

-

-

-

-

Dismotor, S.A. (verdeler Mercedes Benz),
A.Somoza y Cia Ltd. (automotoren),
Comdecosa,
Aislite y Esinca S.A. (konstruktie),
Editorial Novedades S.A. (dagblad),
Alumex S.A. (metaalkonstruktie),
Dormicentro S.A. (meubelen),
Maritima Mundial - Ferry (scheepsvaarttransport),
Pesquera Solec, S.A. (visvangst),
Maritima Mundial - Pesca (visvangst),
Promarblue, S.A.,
Pesquera del Mar, S.A. (visvangst),
Nicalit S.A. (konstruktie),
Oleoductos Nicaraguenses S.A. (petroleum),
Morillo y Anexos S.A. (landbouw),
Agrotécnica S.A., (landbouwvoertuigen),
Central de Ingenuis y Anexos (suikerraffinage),
Mamenic Line S.A. (scheepsvaarttransport),
Amarnic S.A.,
Television de Nicaragua (televisiestation),
Estación Equis (radiostation),
Comercial F.A. Fendieta (elektrische huishoudapparaten),
Hoteles de Nicaragua, S.A. (tourisme),
Oficina Particular,
Urdesa, (grond-handel),
Caribe Motors (machineverdeler),
Fabrica de Hilados y Tejidos El Provenir S.A. (textiel),
Lanica S.A. (enige nationale luchtvaartmaatschappij),
Salinas Nicaraguenses S.A.,
Nicaragua Cigars (enige tabak),
Comcabesriic S.A. (konstruktie),
Compania La Hielera (textiel),
Cia. Nacional Productora de Cemento (cement),
Mayco S.A. (konstruktie),
Companias Pecuarias (vee),
Companias Agropecurias,
Productos Carnic S.A. (konserven, slachthuizen),
Pesquero Anticorrosivos (visvangst),
Pescanica S.A. (vis),
Vegas de Jalapa,
Prosisa (konstruktie),
Porqueriza El Regalo S.A. (varkens),
Joyeria Dreher S.A. (handel),
Central Meat Packers S.A. (konserven),
Concreto Premezclado S.A. (konstruktie),
Agriculture Inc.,

—

-

-

° 7
o
/

—

Intucasa (konstruktie),
Casa Nica S.A. (konstruktie),
Fishmeal Company of Nicaragua (visvoeder),
Vestidos S.A. (klederen),
Plasmaferesis (bloedhandel),
Puerta Somoza (haven),
Cia. Nacional De Segueros (verzekeringen),
Envases y Cartones (papier),
San Urbina (goud-delving).

In de financiële wereld behelpt Somoza zich door middel van zijn eigen
bank, de Banco de Centroamerica, die hoort bij de vier grootste banken
van het land; daarnaast heeft hij aandelen in de Banco de America en
de Banco de Nicaragua.
Somoza is in zijn land de grootste grondeigenaar. 20.000 vierkante
kilometer of 15% van de oppervlakte van Nicaragua horen hem toe; op
die uitstekende gronden heeft hij tenminste 51 veebedrijven, 400 tabaksfincas en 46 koffieplantages naast tientallen plantages voor.suikerriet,
bananen en katoen. Verder heeft hij nog exklusieve scheepvaartfaciliteiten
in de haven Puerto Somoza.
Ook in het buitenland deed Somoza goede zaken. Tot voor de Costa-Ricaanse
regering een deel van zijn hacienda's onteigende (in het najaar van 1978),
werd Somoza aangezien als de tweede grootste grond eigenaar in Costa Rica.
Voorts bezit hij een pak aandelen in US steel, Intercontinental Hotels,
Pan Am en een uitgeversmaatschappij in Miami, waar het magazine. Vision
verscheen. In Miami heeft hij tevens verscheidene flatgebouwen, en een
deel van de ambassadehuizen van Nicaragua in het buitenland is zijn
persoonlijk bezit. Tenslotte bezit hij in de V.S. nog een goed gevulde
bankkluis (waaruit hij één miljoen dollar liet ophalen om op 22 augustus
1978 de door het Sandinistisch Front gegijzelde parlementsleden in zijn
Nationaal Paleis vrij te kopen). Somoza kontroleert in feite tenminste
35% van de ekonomie van Nicaragua.

Bron:

D. v.d. Sijpen, 'Nicaragua - het faillet van de NV Sonoza',
Berchen 1979, p. 14-15.
zie ook : Informationsbüro Nicaragua, 'Nicaragua - ein Volk im
Familien besitz', Reimber 1979, p. 76-77 en NACLA-report
1976, Vol.X.
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: Economische

gevolgen van de

oorlogseconomie

Inleiding

Na de overwinning op Somoza kregen de Sandinisten in juli 1^79 een -.ter'k
verwaarloosde en .ontwrichtte economie in handen.

Tn ekonomies upzirnt

was Nicaragua een vrijwel faillet en verwoest land.

In het hoofdstuk over de struktuur van de Nicaraguaanse ekonomie bescUreverwe reeds de lange-termijn ontwikkelingen van de ekonomie en de soiiaaiekonomiese gevolgen daarvan voor de bevolking.

Deze zgn. struktureie

ontwikkelingen zijn de resultante van het ekonomiese

beleid van de

Somoza-dynastie, welke gedurende ruim 43 jaar het land bestuurde a)« een
privé- wingewest

en de ekonomiese struktuur van het land daaraan ten

dienste stelde.

De laatste oorlogsjaren hebben daarnaast nog een groot aantal extra gevolgen
voor de Nicaraguaanse bevolking en de Nicaraguaanse ekonomie met ;:ich mt-.gebracht.

Vooral vanaf september 1978 wordt de militaire strijd te^en

Somoza geïntensiveerd

. Volgend op de bezetting van het Nationale Paieis

door de Terceristas-fractie van het FSLN (augustus 1978) roepen het FAO
(Breed Oppositie Front) en de MPU (Verenigde Volksbeweging met nauwe rel.:ties
met FSLN) in september 1978 op tot een nationale staking.

In alle steden

wordt aan deze oproep in ruime mate gehoor gegeven, maar Somoza's Nationalv
Garde en de Luchtmacht slaan hardhandig terug.

Na bombardementen van de

steden neemt de Nationale Garde haar posities weer in.

In de laatste

periode van de volksopstand tegen Somoza wordt ook de FSLN-strategie steeds
meer offensief gericht, hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door taktiese
eenwording van de drie FSLN-fracties in maart 19 79.
reaktie wordt steeds harder; met

Maar ook Somoza's

veelvuldige bombardementen op de stedelijke

burgerbevolking, plunderingen van fabrieken en massale moordpartijen probeert
hij zich te handhaven.

In het laatste oorlogsjaar zijn de verliezen aan mensenlevens en de materiële
schade omvangrijk geweest.
^

Teneinde enig inzicht te krijgen in de omvang

Zie G.Garcia Marquez, 'Sandinistas seize the National Palace', in
New Left Review 111, sept/oct 1978.
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van deze verliezen vervaardigde de CEPAL (de regionale VN-kommissie voor
Latijns-Amerika) reeds in augustus 1979 een uitgebreide inventarisatie
van de economiese gevolgen van de recente gebeurtenissen

. Daarbij

gaat het rapport in op 4 aspekten van de oorlogsschade:
a)

de humanitaire situatie : de verliezen aan mensenlevens, gewonden,
daklozen, vluchtelingen, akute situaties van voedselgebrek en ondervoeding en de bedreiging van epidemieën (zie par.2).

b)

de materiële schade : t.g.v. de oorlog ; de vernietiging van woningen,
scholen, ziekenhuizen, fabrieken, wegen en andere sociale en kollektieve
voorzieningen (zie par. 3 ) .

c)

de gederfde produktie en export-opbrengsten : de afname van produktie
en exporten t.g.v. de verwoesting van (vooral industriële) produktiecapaciteit, de geringe inzaaiing en de dalende produktiviteit in de
agrarische sektoren, en de geringe import van onderdelen en inputs
voor de produktie (zie par. 4 ) .

d)

de stagnatie van de investeringen en de kapitaalvlucht : de geringe
investeringen in de laatste jaren leiden tot een onzichtbare uitholling
van het produktieapparaat (geen vervangingen, ed.). De kapitaalvlucht
veroorzaakt een zekere 'demonetarisatie' van de ekonomie en vergroot
de buitenlandse schulden last (zie par. 5 ) .

Deze vier faktoren hebben een groot aantal korte-termijn problemen voor
het Nicaraguaanse economische beleid met zich mee gebracht.
In de eerste plaats komen door deze ontwikkelingen de strukturele sociaalekonomiese problemen in verscherpte mate tot uiting.

De kapitaalvlucht,

desinvesteringen en produktiedaling veroorzaken een totale ontwrichting
van de ekonomie en een verdere verscherping van de strukturele problemen
van werkloosheid, inflatie en verschulding.

De ekonomiese stagnatie in

het jaar 1978/79 en de kreatie van een totale 'oorlogsekonomie' door
Somoza (wapenimporten, salarissen Nationale Garde, importbeperkingen,
devaluatie van de cordoba) hebben de werkloosheid, de inflatie en de
buitenlandse schuld opgestuwd tot ongekende hoogten (zie par. 6 ) .

In de tweede plaats resulteerde uit de oorlog een groot aantal acute
ekonomiese problemen voor het beheer van de ekonomie in het resterende
gedeelte van het jaar 1979 (periode juli t/m december).

Directe maatregelen

' CEPAL, 'Nicagarua: repercusiones economicas de los acontecimientos
politicos recientes', augustus 1979; ook 'Nicaragua, perspectivas de la
Revolución Sandinista', in Comercio Exterior, vol. 29, no.10, oct. 1979.
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moesten worden genomen op het gebied van het herstel en de wederopbouw
van de ekonomie; m.n. de woningbouw en de mediese voorzieningen hadden
een grote direkte prioriteit.

Op korte termijn waren importen van

voedsel, medicijnen en vaccinatiemiddelen nodig ter bestrijding van de
ondervoeding de de dreigende epidemieën.

Voor de wederopbouw was er

daarnaast grote behoefte aan import van grondstoffen, machines en voertuigen.

Centrale probleem hierbij was het totaal ontbreken van buiten-

landse deviezen.

De zeer grote buitenlandse schuld en het omvangrijke

tekort op de overheidsrekening maken de financiering van de noodzakelijke
importen tot een centraal probleem.

Daarbij komt dat de exporten in 1979

en 1980 nog veel minder dan gebruikelijk zullen opbrengen t.g.v. de schade
aan de produktiecapaciteit en de beperkte inzaaiing.

Voordat met het

ekonomiese herstelprogramma en met herstrukturering van de ekonomie kon
worden begonnen werd eerst in een ekonomisch noodprogramma op deze akute
problemen ingegaan (zie par. 7) .

De humanitaire

situatie

De oorlog in Nicaragua heeft een groot aantal gevolgen gehad voor de
bevolking van het land

.

Cijfers kunnen daaraan maar in beperkte mate

uitdrukking geven.

Naar schatting bedraagt het totale verlies aan mensenlevens t.g.v. de
oorlog ca. 50.000 (= 2% van de bevolking), waarvan 35.000 sinds september
1978.

Vooral de stedelijke bevolking heeft erg geleden onder de bombarde-

menten en de moordpartijen van de Nationale Garde in de laatste oorlogsmaanden.

Van de slachtoffers behoorde meer dan 80% tot burgerbevolking,

voor het grootste deel vrouwen, kinderen en bejaarden die minder snel aande aanslagen aanslagen konden ontsnappen.

Hierbij komen nog eens 80.000-110.000 gewonden, waarvan 60.000 een voortdurende mediese verzorging behoeven.

Voor deze verzorging is er een grote

behoefte aan medicijnen, verbandmiddelen, bloedplasma en revalidatieapparatuur.

Bijna 40.000 kinderen bleven als weeskind achter door de dood

CEPAL, op. cit., Nicaragua Comité" Nederland, 'informatiemap 3', Utrecht
dec. 1979, p.4.
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De oorlog veroorzaakte een stroom van 150.000 daklozen en vluchtelingen.
Hiervan vluchtten 130.000 naar het buitenland, vooral naar Costa Rica
(80.000) en Honduras (50.000).

Om deze mensen terugkeer-mogelijkheden

te verschaffen is er een enorme behoefte aan woningen.

De hier opgesomde cijfers geven evenwel nog geen volledig overzicht van
de inspanningen die Nicaragua zich zal moeten geven voor de verzorging
van gewonden, daklozen en vluchtelingen.

In december 1972 werd Managua

getroffen door een krachtige aardbeving, waarvan nog steeds een groot
deel van de schade resteert.

Bij deze aardbeving vielen 10.000 doden,

40.000 gewonden, raakten 250.000-325.000 mensen dakloos en werd bijna
80% van de gebouwen in Managua vernield

. Veel van deze schade is nog

nimmer hersteld, mede doordat Somoza een belangrijk gedeelte van de buitenlandse hulpgelden in eigen zak stak en zich met de wederopbouw
persoonlijk trachtte te verrijken middels speculatie in grond en monopolisatie van de bouwaktiviteiten.

Na de machtsovername door de Sandinisten resulteerde een situatie waarin
meer dan 40% van de bevolking in gezondheid of welzijn ernstig was aangetast.
Deze humanitaire situatie betekent voor de overheid een zware taak op het
gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening, kinderopvang, onderwijs en
huisvesting.

Op al deze terreinen zijn uitgebreide kollektieve voorzie-

ningen nodig.

Op vier gebieden moet de meeste aandacht worden gekonsentreerd.
In de eerste plaats de precaire voedselsituatie.

Na de oorlog leden bijna

1 miljoen mensen aan voedselgebreken en ondervoeding.

Hiervan wonen

400.000 in Managua en omgeving en 600.000 in andere voornamelijk stedelijke gebieden.

Vooral de ondervoeding van kinderen is dikwijls zeer

ernstig; meer dan 45.000 kinderen onder de 15 jaar hebben voedselhulp
nodig.

Daarbij verzorgt men ook nog de verzorging van de ca. 7500 krijgs-

gevangenen.

De oorzaken van het voedselgebrek zijn vooral de sterk

D.v.d. Sijpen, 'Nicaragua, het failliet van de N.V. Somoza', Berchem,
1979, p. 17 e.v.
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voedselgewassen rijst, bonen en mais en de sterke afname van de veestapel
(smokkelen illegale slacht) en de daaruit voortkomende daling van de melkproduktie.

Dagelijks heeft Nicaragua 300 ton basisvoedingsmiddelen uit

importen nodig, maar in augustus 1979 komt slechts 100-120 ton per dag
binnen

In de tweede plaats is de gezondheidszorg van groot belang.

Naast de zorg

voor de gewonden uit de oorlog is er een sterke toename van het aantal
ziekten.

Mede t.g.v. de ondervoeding is de bevolking veel meer vatbaar

voor epidemieën; het gebrek aan voedsel en zuiver water roept gevaar op
2)
voor sterke toename van malaria, polio en mazalen . Daarbij komt de
vernietiging van veel van de gezondheidszorgvoorzieningen, het gebrek aan
vaccinatiemiddelen en medicijnen (veel diefstallen tijdens de oorlog) en
het vertrek van 15% van medici naar het buitenland.

In de derde plaats moet er met spoed iets gedaan worden aan de woningbouw.
De vele duizenden daklozen en de vluchtelingen die nu naar hun land willen
terugkeren hebben dringend behoefte aan huisvesting.

Tenslotte is de inkomens-situatie van veel mensen door de oorlog totaal
uitgehold.

De gewonden en weeskinderen hebben totaal geen bron van

inkomsten.

De enorme werkloosheid veroorzaakt eveneens dat veel gezinnen

geen inkomen hebben.

Een stelsel van sociale voorzieningen heeft in

Nicaragua nauwelijks bestaan.

De laatste oorlogsmaanden is een groot

gedeelte van de salarissen nooit uitbetaald.

Na de oorlog heerst er een

algemeen geldgebrek, hetgeen voor veel mensen identiek is met voedselgebrek.
Daardoor is er dringend behoefte aan een voedseldistributiesysteem.

De humanitaire gevolgen van de oorlog liggen behalve op het materiële
terrein ook op het emotionele gebied.

Er moet een uitgebreide aandacht

besteed worden aan de emotionele verwerking van de oorlogservaringen.
In het onderwijs, tijdens de alfabetisatiecampagnes en in de wijkkomité's
wordt hieraan zeer veel gedaan.

'Nicaragua, een jaar revolutie', RAL schrift nr.16, Amsterdam, 1980,
p. 24 e.v.
2)
zie: MFAS, 'Gezondheidszorg in Nicaragua', Amsterdam, sept. 1979.
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III. 3.

Materiële

Schade

De direkte materiële schade ten gevolge van de oorlog bedraagt naar
schatting 480 miljoen dollar.

Dit schade-bedrag komt overeen met bijna

37% van de bruto nationale produktie in 1978.
-

De materiële schade omvat :

beschadiging en verwoesting van woningen en huisraad
beschadiging van kollektieve voorzieningen, m.n. onderwijsinstellingen
en ziekenhuizen, inkl. de apparatuur daarvan
schade aan infrastruktuur, w.o. wegen, vervoersysteem, auto's, telecommunicatie, elektriciteit en water-systemen

-

vernietiging van produktie-capaciteit in de agrariese sektor, vooral
de slacht van vee, de veesmokkel en de schade aan traktoren, silo's, ed.
beschadiging van industriële produktiecapaciteit

-

schade in de sektor handel door vernietiging van gebouwen en voorraden.

In deze schadeberekening zijn nog niet opgenomen de afname van produktie en
exporten t.g.v. de schade van produktiecapaciteit (zie par. 4 ) .

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de materiële schade per sektor: '

Tabel 1 :

Materiële schade ( in 000.000 US $ )

Sektor

Totaal

Gebouwen

Machines Voorraden
Verlies
en
en
aan
Meubilair Grondstoffen Opdrachten

480.7

99.1

99.5

182. 1

78.0

60.5

16.6

0.9

-

Landbouw

27.7

3.6

23.9 c)

0.2

-

Industrie

150.0

15.0

35.0

60.0

40.0

Handel

220.0

20.0

20.0

120.0

60.0

4.0

1.0

Totaal
Infrastruktuur

a)

Diversen

5.0

-

100.0

-

Bron : CEPAL (1979)
a)
b)
c)

fysiek en sociaal (schade aan woningen en kollektieve voorzieningen)
inkl. veeteelt, bosbouw en visserij
omvat 22.1 miljoen US $ aan verlies aan vee.

De materiële schade in de agrariese sektor is relatief beperkt gebleven, m.u.v
de verliezen in de veeteelt-sektor.

Daarnaast is de visserij-sektor

getroffen door verlies van een deel van de vloot.

- 94 De industriële sektor heeft veel grotere schade geleden t.g.v. de
bombardementen in de laatste oorlogsmaanden.

De schade binnen de kategorie infrastruktuur betreft vooral de beschadiging
van woningen, scholen en ziekenhuizen.

Binnen de sektor handel zijn vooral de voorraden ernstig getroffen.

Naast

schade door de oorlog betreft dit vooral diefstallen en plunderingen van
voorraaden door leden van de Nationale Garde.

De materiële schade is vooral gekonsentreerd in de steden.

30% van de

schade komt voor rekening van Esteli, 28% voor Mangua, 10% voor Leon,
10% voor Masaya en 6-8% voor Rivas en Matagalpa.

Aan woningen werden 4200 eenheden vernield, waarvoor voor 'clearing'
(puinruimen) en wederopbouw 385 miljoen t nodig is.
raad bedraagt nog eens 50 miljoen 0.

De schade aan huis-

Alleen al in Managua zijn 3000

huizen totaal verwoest, wat overeenkomt met 4% van het woningbestand.
Naast de wederopbouw liggen er grote taken te wachten op het gebied van
de kwalitatieve verbetering van de huisvesting.

In Managua leven bijna

300.000 mensen in krotwoningen, op het platteland beschikt slechts 5,8%
van de huizen over drinkwater en 17,6% over goede riolering.

Vele huizen

hebben maar één kamer, waar gewoond, gekookt en geslapen moet worden door
een groot aantal mensen.

De schade aan onderwijsinstellingen (scholen, bibliotheken, universiteit)
bedraagt 102 miljoen fc. Veel schoolgebouwen zijn beschadigd, laboratoria
zijn vernield en meubilair is verdwenen.

Het schooljaar is in verband

hiermee opgeschoven om ruimte te geven voor de rekonstruktie van de gebouwen.
Daarnaast wil men deze tijd gebruiken voor herziening van de studieprogramma's,
teneinde deze meer op de nationale realiteit en behoefte af te stemmen.
Tenslotte komt hierdoor ook ruimte voor de voorbereiding van de nationale
alfabetisatiecampagne.

In de sektor gezondheidszorg zijn vooral de ziekenhuizen van Esteli (200
bedden) en Rivas (150 bedden) erg getroffen.

De totale schade bedraagt

106 miljoen t voor herstel van gebouwen en inventaris.

In de gezondheids-

zorg zijn er daarnaast belangrijke kwalitatieve tekortkomingen die men wil
aanpakken, zoals de geringe spreiding en toegankelijkheid van de mediese
voorzieningen.

- 95 -

Het vervoerssysteem heeft veel schade opgelopen door de oorlog. Veel
wegen zijn vernield of beschadigd, terwijl er grote achterstanden bij
het onderhoud bestaan. Het autobestand verminderde met 500, waardoor
het vervoerssysteem ernstig ontwricht raakte. Het openbaar vervoer
stagneerde, evenals de verbindingen tussen de steden. Diverse overheidsdiensten, w.o. de landelijke vaccinatiecampagne, stagneren door het
gebrek aan vervoersmiddelen.
Veel schade liep ook het telecommunicatiesysteem op. Vooral het transmissie-systeem werd zwaar beschadigd. Andere voorzieningen als waterleiding, riolering en electriciteit liepen beperkte schade op. De oorlog
veroorzaakte in veel gevallen wel een afname van het gebruik; bij electriciteit met 50% t.g.v. de ekonomiese stagnatie. De produktie-overschotten werden geleverd aan Honduras.
De energievoorziening van Nicaragua is niet beschadigd. Door het afnemend electragebruik kon volstaan worden met de produktie uit de hydroelectriese centrales (waterkracht). De olieraffinaderij bij Managua is
in de laatste oorlogsjaren door het FSLN beschermd tegen mogelijke
vernietiging.
De totale schade aan fysieke en sociale infrastruktuur bedroeg naar
schatting 780 miljoen 0. Hiervan bestond 62% uit schade aan woningen.
Deze hele schadepost is geconcentreerd in de steden. De meeste steden
kennen grote financiële tekorten, doordat de laatste maanden geen inkomsten meer binnenkwamen. Het overgrote deel van de financiering van
de wederopbouw moet derhalve van de centrale overheid komen.
De materiële schade binnen de agrariese sektor betreft vooral de sektor
veeteelt. Door illegale exportenverloor de veestapel 100.000 koeien
en 300 fokstieren; 4% van de veestapel. Versnelde slacht

veroorzaakte

daarnaast nog eens het verlies van 730.000 kippen (70% van het totaal).
De uitdunning van de veestapel resulteerde in een verlies van 5 miljoen
liter melk en is daardoor indirect verantwoordelijk voor de ondervoeding
van kinderen.
Andere schade-posten binnen de agrariese sektor bestaan uit de beschadiging

van tractoren, silo's, transportmiddelen en hulpmiddelen voor de

verspreiding van kunstmest en insecticiden.
De visserij-sektor verloor zo'n 80% van de vloot. Vissersboten werden
door leden van de Nationale Garde gebruikt om naar het buitenland te
vluchten.
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Zeer groot is de materiële schade in de industriële sektor. De sektor
mijnbouw is het minst beschadigd. Niettemin

zijn de mijnen zeer sterk

verouderd, zodat grote investeringen noodzakelijk zijn om de veiligheid van de mijnwerkers te waarborgen.
In het totaal is 10% van de industriële produktiecapaciteit vernield.
50 bedrijven zijn geheel vernietigd, terwijl 100 andere bedrijven veel
schade hebben. Vooral grote en middelgrote bedrijven zijn getroffen.
De bombardementen van Somoza's luchtmacht troffen vooral de industrie
ten noorden van Managua, bijna alle industrie in Esteli en Masaya en
een gedeelte van de industrie (vooral agro-industrie) in de zone LeonChinandega. Het sterkst getroffen zijn de sektoren voedsel, dranken,
textiel, metaal, verf, papier, plastics, glas en de zgn. agro-industrie.
Minder schade is er in de sektor van bouwmaterialen en in de industriële
exportsektoren die zich richten op de centraal-amerikaanse markt
(insecticiden, polyvinyl, metaal). Door de ruimtelijke concentratie
van verschillende industrieën werd de industriële exportsektor~ gelokaliseerd aan de weg Managua-Leon - gespaard, maar de voedselsektor en de
agro-exportsektor werden ernstig beschadigd.
De grootste schade werd opgelopen door de sektor handel. Vooral in de
steden omvat deze sektor een zeer groot gedeelte van de bevolking en
van de ekonomiese aktiviteit. De schade in deze sektor bestaat in de
eerste plaats uit vernietiging van gebouwen, kantoren, silo's en
opslagruimten. Daarbij komen dan de verliezen van voorraden t.g.v.
diefstallen. Tenslotte draagt de handelssektor de gevolgen van de algemene ekonomiese stagnatie, waardoor o.a. de industriële sektor minder
leveranties en diensten vraagt.
De in deze paragraaf genoemde materiële schade-bedragen betreffen
alleen de direkte beschadiging van produktiecapaciteit. Een van de
gevolgen van de afgenomen produktiecapaciteit is een daling van de produktie en exportopbrengsten in de komende jaren. Hierop gaan we in par. 4
in.

III.4.

Gederfde produktie

en

exportopbrengsten

Een belangrijk gedeelte van de oorlogsschade valt onder deze verliezen
t.g.v. verminderde produktie en exporten. Verantwoordelijk voor de daling
van de produktie zijn o.a. :
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-

de beschadiging van produktiecapaciteit

-

beperkte inzaaiing van agrariese produkten

-. geringe zorg voor de agrariese cultures
-

geringe investeringen

-

beperkte import van grondstoffen en machines

-

management-problemen.

De afname van de produktie komt tot uiting in de volgende tabel:

Tabel 2

a)

Bruto Binnenlandse Produktie (min. 0)
1977

1978

1979

procentuele afname
1979 t.o.v. 1977

BBP Totaal

6.824,5

6.337,0

4.700,7

-31,1

Primaire sektor

1.497,2

1.594,0

1.393,4

-6,9

961,1
441,9
39,3
54,9

1.034,5
464,1
38,4
57,0

943,7
389,1
23,0
37,6

-1,8
-11,9
-41,5
-31,5

1.957,1

1.812,0

1.226,7

-37,3

Industrie
Bouw
Mijnbouw

1.599,5
340,4
17,2

1.598,7
199,9
13,4

1.163,1
46,6
17,0

-27,3
-86,3
-1,2

Tertiaire sektor

.370,2

2.931,0

2.080,6

-38,3

.470,1
344,6
373,7
225,6
199,3
328,8
438,1

1 .260,8
384,1
301,4
210,7
175,3
296,5
302,2

767,7
377,0
233,2
129,1
171,8
197,4
204,4

-47,8
+9,4
-37,6
-42,8
-13,9
-40,0
-53,3

Landbouw
Veeteelt
Bosbouw
Visserij
Secundaire sektor

Handel
Centrale Overheid
Transport, Communicatie
Banken, Verzekeringen
Energie, water-voorziening
Huisbezit
Overige diensten

Bron: Banco Central de Nicaragua^Indicadores Economicos 1979
a) in constante prijzen van 1958.

Deze tabel geeft de reële ontwikkelingen van de binnenlandse produktie
weer (gezuiverd voor prijsinvloeden). Allereerst blijkt uit de tabel
de daling van het BBP, welke in 1978 ten opzichte van 1977 reeds 7,1%
bedraagt en in 1979 t.o.v. 1977 oploopt tot 31,1% reëel.
We gaan vervolgens in op de produktieontwikkeling in de verschillende
sektoren.
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In de primaire sektor (landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij) stagneert
de produktie in 1979 gemiddeld 7%. De stagnatie in de veeteelt sektor is
het gevolg van de eerder genoemde illegale slacht en smokkel. De veestapel
is daardoor sterk teruggelopen. Het gevaar bestaat nu dat men i.v.m. de
precaire voedselsituatie overgaat tot versnelde slacht van de nog overgebleven veestapel. Hierdoor wordt evenwel de toekomstige produktiecapaciteit van de veeteelt-sektor nog verder uitgehold. Er is derhalve, een
stricte controle op de slacht nodig. Naast de produktiedaling in de
veeteelt-sektor, liep ook de pluimvee-sektor met 7% terug. Mede

hierdoor

daalde het eieren-aanbod met 33,3%, terwijl de melkproduktie met bijna
17% afnam.

Tabel 3 : NICARAGUA, Ontwikkeling van de landbouwproduktië
(in min. 0 - constante prijzen van 1958)
(oogstjaren)

P

(2)/"i)6le

1977/1978

1978/1979

1979/1980

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Totaal

1.430.2

1.640.6

1.034.6

14.7

-36.9

Exportprodukten

1.068.7

1.201.1

676.7

12.4

-43.7

25.0
11.1
13.3

Sesam
Katoen
Katoenzaad
Bananen
Koffie
Suiker
Tabak (' habano)

O/j»)^

—

5.2

6.5

6.5

474.9
65.6
63.2
351.6
95.3
12.9

527.5
74.3
67.6
414.6
100.2
10.4

99.8
14.1
53.9
410.2
85.0

7.2

-19.4

-81.1
-81 .2
-20.3
-1.1
-15.2
-30.8

361.5

439.5

357.9

21.6

-18.6

60.9
54.0
66.2
19.5
7.3
153.6

75.4
72.7
92.8
29.1

63.8
55.5
42.0
29.4

-15.4
-23.7
-54.7

8.2

5.9

23.8
34.6
40.2
49.2
12.3

161.3

161.3

5.0

-

7.0
17.9

5.1

Produkten voor
interne consumptie
Rijst
Bonen
Maïs
Sorghum
Tabak (rubio)
Overige

Bron:

1.0
-28.0

CEPAL (1974), op basis van officiële statistieken en direkt onderzoek.

Binnen de landbouw is vooral de katoen-sektqr getroffen, met een produktiedaling van 81,1% (reëel) .Van het gebruikelijke katoen-areaal

1-) .CEPAL, op. cit. tabel 7 (cijfers in constante prijzen 1958)
oogstcyclus 79/80 t.o.v. 78/79; zie ook: CEPAL, "Economie Survey of
Latin America" 1979, p. 381 e.v. .
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(175.000 ha.) werd in 1979 slechts 36.000 ha. (20%) ingezaaid. Oorzaak
hiervan was dat de zaaiperiode samenviel met het hoogtepunt van de strijd
tegen Somoza. Doordat bovendien de zaaitijd van een aantal gewassen
(w.o. katoen en rijst) nauw gebonden is aan de klimaatontwikkeling, zijn
er slechts weinig mogelijkheden om deze achterstand in te halen. Tenslotte
ligt het rendement in de katoen-sektor veel lager dan gebruikelijk. Terwijl het gewas een doorlopende verzorging vereist, is er een aantal maanden
weinig gedaan aan ziektebestrijding, ed. Ook de katoenzaad-produktie vertoonde een overeenkomstige daling.
Andere agrariese exportprodukten vertonen eveneens produktiedalingen:
tabak (31%), suiker (15%), bananen (20%). De stagnatie in de sektoren
koffie en sesam is zeer beperkt. Bij koffie zullen evenwel de toekomstige
opbrengsten wel afnemen doordat de kampagne ter bestrijding van de
ziekte koffieroest (roya) enige tijd heeft stilgelegen en deze ziekte
zich daardoor sterk heeft kunnen uitbreiden. Ook bij andere produkten
zullen produktiedalingen zich pas in 1980 en 1981 manifesteren, doordat
de grondbewerking en bemesting voor de cultuurcyclus 1980/81 reeds in
de eerste maanden van 1979 plaats dienen te vinden en in veel gevallen
t.g.v. tekorten aan kunstmest ontoereikend is gebleven. In 1979 is de
produktiedaling van de agrarische sektor hierdoor nog beperkt. Behalve
negatieve produktie-effekten treden ook verliezen op in de oogstcyclus
t.g.v. een gebrek aan arbeiders. Eind 1979 stagneert de gebruikelijke
immigratie van seizoenarbeiders uit El Salvador en Honduras (ca. 100150.000) terwijl binnenlandse transportproblemen de beschikbaarheid
van lokale arbeiders beperken. Een gedeelte van de oogst kan daardoor
alleen met vrijwillige arbeiders worden binnengehaald, hetgeen
met opbrengstverliezen gepaard gaat.
De voedsellandbouw vertoont een ernstige produktiedaling, vooral in het
Pacific-gebied. Voor een aantal produkten heeft men de periode voor grondbewerking en inzaaiing gemist t.g.v. de oorlogshandelingen. Produktiedalingen doen zich voor bij rijst (15%), bonen (24%), Maïs (55%). De mate
van 'self-sufficiency' in voedselprodukten daalt hierdoor naar 68%. In
1979/80 is er een totale voedselimport ter waarde van 45 miljoen US $
,. 1)
nodig

1) Abecor, "Nicaragua country report",24.9.1980.

-

100-

De twee andere primaire sektoren - bosbouw en visserij - stagneren in
1979 eveneens. Bij de visserij is het verlies van een groot deel van de
vissersvloot hiervan de oorzaak. De stagnatie van de bosbouw werkt door
op daarvan afhankelijk zijnde industrieën, m.n. de papierindustrie

en

de meubelindustrie.
In de industriële

sektoren was de produktie-daling veel sterker dan in

de agrariese sektor. De totale produktie-afname bedroeg 37,3%.
Belangrijke dalingen doen zich voor bij kleding en schoeisel (37,3%),
textiel (28,3%), dranken (30,5%), voedselprodukten (18%), meubelen (49,6%),
papier (31,6%), drukkerijen (40,3%)

. Vooral sterk zijn derhalve de

produktiedalingen in de voedingsmiddelen en bij de agro-industrie. Beide
sektoren liepen ook de meeste oorlogsschade aan gebouwen, voorraden en
inventaris op, terwijl daarnaast de stagnatie van de CACM vooral doorwerkt in de industrie-sektor (daling Nicaraguaanse intra CACM-handel
2^
tussen 1977 en 1979 met 40% ').
Ook de industriële exportsektoren tonen een duidelijke produktiedaling;
chemie met 30,7%, metaal met 50,7%, transportmateriaal met 40,5%.
Bij deze sektoren is niet zozeer de beschadiging van de produktiecapaciteit de oorzaak, maar eerder het gebrek aan grondstoffen, onderdelen
en machines. Vanaf februari stelde Somoza een stringent systeem van
deviezen-restricties in, waardoor de importenaan banden werden gelegd.
Voor alle importen moet vooraf het gehele bedrag bij de Centrale Bank
gestort worden, terwijl multipele wisselkoersen worden gehanteerd voor
verschillende soorten transakties (het koersverschil verdwijnt in de
overheidskas)3) . De devaluatie van de cordoba is april 1979 leidde
daarbovenop nog eens tot relatieve prijsstijging van de importen.
Tenslotte zijn er sinds mei 1979 nauwelijks meer gewone importen toegestaan. De industriële exportsektoren kampen daardoor met een enorme
overcapacitei t.
De mijnbouw-produktie loopt in 1979 zelfs enigszins omhoog. In juli
1979 lag de produktie vrijwel stil, maar de Sandinisten hebben de goudwinning in de laatste maanden van '79 weer versneld ter hand genomen
(buitenlandse deviezen).

1)

"Nicaragua: Dawn is no longer a temptation", in Comercio Exterior.

2)

"The Central American Market", in: Quarterly Economie Review,
Annual Supplement 1981, p. 7.

3)

CEPAL, Economie Survey of Latin America 1979, p.

381.
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De belangrijkste stagnatie van de produktie zien we in de sektor bouw,
waar de produktie met maar liefst 86,3% terugloopt. De materiële
oorlogsschade in deze sektor is gering, zodat het grootste gedeelte van
de stagnatie gerelateerd kan worden aan de geringe vraag. Daarnaast
kunnen problemen op het gebeid van management deze (voorheen sterk door
Somoza c.s. gedomineerde) sektor treffen.
De stagnatie van de industriële produktie blijkt ook uit de afname van
de industriële electriciteits-consumptie met 26% in 1979.
De stagnatie in de tertiaire sektor komt voor het overgrote deel voor
rekening van de terugloop van de handelssektor, hetgeen weer gevolg
is van de dalende produktie in de andere sektoren. Ook transport
en communicatie loopt hierdoor terug. Ondanks afgenomen gebruik blijft
de energie-produktie op peil, doordat de overschotten worden geleverd
aan o.m. Honduras.
De daling van de produktie in 1979 heeft ook zijn weerslag op de buitenlandse handel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling
van de importen en exporten.

Tabel 4 ; betalingsbalans ontwikkeling 1977-1979
(in milj. US $)

Exporten (fob)
Importen (fob)
Netto kapitaalopbrengsten

a)

Saldo Lopende Rekening
Kapitaalverkeer

1977

1978

1979

636

646

598

704

553

388

-114

-127

-145

-182

-34

65

126

-250

28

+56

+284

-93

Mutatie internationale
reserves (incl. S.D.R.'s) '

Bron: CEPAL, Economie Survey 1979;
MIPLAN, Programa de Reactivación 1980, p. 123.
a) netto dienstenverkeer en winst/interest betalingen op buitenlands kapitaal
b) positief teken betekent afname van de reserve-voorraad c.q. negatief
saldo van de betalingsbalans.
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In 1979 tonen de exporten t.o.v. 1977 een daling van 6,1%, maar de importen dalen nog sneller nl. met bijna 14,5%. Per saldo resulteert daardoor een duidelijk positief saldo op de goederenbalans en de lopende
rekening. De betalingsbalans als geheel wordt in 1979 ook positief
t.g.v. de grote buitenlandse financiële hulpverlening, waardoor ondanks
de hoge schuldenlast de reserve-positie enigzins verbeterd kan worden
(zie par. 5)
De beperkte exporten komen voort uit de stagnatie van de binnenlandse
produktie, maar daarnaast speelt ook de stagnatie van de buitenlandse
vraag- m.n. vanuit de CACM-landen, in het bijzonder in El Salvador dat
25% van Nicaragua's exporten binnen de CACM voor zijn rekening neemt een belangrijke rol bij de stagnatie van de

industriële exporten.

De produktiedaling bij de agrariese exporten werkt niet geheel door in
de exportwaarde t.g.v. relatief gunstige wereldmarktprijzen voor katoen,
suiker, vlees en vis. De koffie daarentegen ontmoette in 1979 een
aanmerkelijke prijsdaling op de wereldmarkt.
De daling van de importen wordt veroorzaakt door de eerder genoemde
importbeperkende maatregelen onder Somoza. In de laatste maanden van
1979 zijn de importen weer sterk toegenomen t.b.v. het herstelprogramma
van de ekonomie (zie par. 7 ) . Niettemin zijn de voorraden in vele
sektoren te beperkt en treden serieuze bottlenecks bij de inputvoorziening
op tengevolge van de dalende importen.

Stagnerende

investeringen en kapitaalvlucht

Het partikuliere bedrijfsleven en het nationale en internationale bankwezen hebben direkte investeringen in Nicaragua en kredietverlening aan
Nicaragua tijdens de laatste oorlogsjaren in toenemende

mate als

riskant ervaren.
De binnenlandse private investeringen namen hierdoor in snel tempo
af. Zo was er in 1979 zelfs sprake van een desinvestering van 19 miljoen
US $, terwijl er in 1978 nog voor 264 miljoen US $ was geïnvesteerd,
2)
d.w.z. een afname van 107% in 1 jaar.

1)

J. Probst, "Wirtschaftslage in Nicaragua"
in: Bja 'Mitteilungenj oktober 1980, p. 3 en 4.

2)

FET, "Country Report Nicaragua", july 1*980, p. 2
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Als belangrijkste oorzaken voor de stagnerende direkte investeringen
gelden:
-

door het gebrek aan onderdelen en hulpbronnen, veroorzaakt door
de administratieve beperkingen van de importen, hebben veel
bedrijven te maken met een grote overkapaciteit en met onderbenutting van de reeds beschikbare

-

produktiekapaciteit;

de afname van de binnenlandse en buitenlandse afzetmogelijkheden;

-

de voorraadverliezen ten gevolge van de oorlog.

Het partikuliere bedrijfsleven blijft ernstig in gebreke voor wat
betreft het stimuleren van de investeringen ten behoeve van de wederopbouw. In het najaar van 1979 blijkt steeds duidelijker dat de
wederopbouw dan ook voor het bealngrijkste gedeelte moet berusten op
investeringen van overheidswege.
De jaren 1978 en 1979 kenmerken zich verder door een grote kapitaalvlucht . Naar schatting ontvluchtte in 1978 220 miljoen US $ uit
Nicaragua en in de periode januari-juli nog eens 315 miljoen US $,
d.w.z. in een periode van 18 maanden een deviezenverlies van in
totaal 535 miljoen US $. Alleen al in de eerste 6 maanden van 1979
ging 15% van het BBP verloren via de kapitaalvlucht.
Hierbij opgeteld zou nog kunnen worden het kapitaalverlies uit hoofde
van de schuldaflossing (in 1979: 596 miljoen US $ ) .
Belangrijkste gevolg van deze kapitaalvlucht is dat het binnenlandse
bedrijfsleven in een situatie van grote insolvabiliteit terecht komt.
De aanwezige liquide middelen verdwijnen, beleggingen trekken zich
terug, etc. Veel bedrijven bezitten daardoor na de orolog geen middelen
om lonen uit te betalen en materialen aan te kopen. De voortgang van
het produktieproces en de wederopbouw berust daardoor in sterke mate
op kredietverlening door de staat.
Somoza's vertrek

heeft nog eens een 'verlies' van 150 miljoen US $

veroorzaakt. Vlak voor zijn vertrek verkocht Somoza een deel van zijn
bezittingen, danwei gaf hij deze in hypotheek uit. De opbrengsten
daarvan zette hij om in buitenlandse deviezen en nam hij mee in zijn
vlucht naar het buitenland.
Mede t.g.v. de kapitaalvlucht is de buitenlandse schuld van Nicaragua
zeer snel aangegroeid. De kapitaalvlucht veroorzaakte een (groter)
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tekort op de betalingsbalans. Ook op de overheidsrekening

ontstond

een groot fiskaal tekort t.g.v. de algemene stagnatie van de ekonomiese
aktiviteit (met overeenkomstig minder belastingopbrengsten) en t.g.v. de
grote militaire overheidsuitgaven (wapenaankopen, salarissen voor de
Nationale Garde, toename van de Nationale Garde van 7500 naar 15.000
man, etc.) Beide tekorten werden in toenemende mate gedekt door
binnenlandse geldschepping en door leningen bij buitenlandse partikuliere
financiële instellingen tegen commerciële voorwaarden. Een groot gedeelte
van deze fondsen werd

ook direkt door Somoza c.s. toegeëigend (ca.

30%) en van het overige gedeelte werden de gelden nauwelijks produktief
besteed (infrastruktuur, overheidskantoren, e.d., waarvan de orders
naar bevriende bedrijven gingen).
De overheid heeft door deze transakties een gedeelte van het buitenlandse
kapitaal vervangen door eigen kredietverlening uit geldschepping en
en buitenlandse leningen, in haar pogingen de afname van de geldhoeveelheid (9% in 1978)

en de vergaande demonetarisatie van de ekonomie

tegen te gaan. Ook de devaluatie van de cordoba in april 1979 paste
in dit crisisbeeld. Hiermee werd geprobeerd de exporten te bevorderen
en de importen te beperken, zodat de betalingsbalans meer in evenwicht
zou komen en de kapitaalvlucht een halt toegeroepen kon worden.
Voor Nicaragua en zijn bevolking heeft dit beleid op twee gebieden
grote gevolgen gehad. In de eerste plaats werd hierdoor de buitenlandse
schuld tot de ongekende hoogte van 1,6 miljard US $ omhooggestuwd.
In de tweede plaats liep de binnenlandse inflatie, door de geldschepping
waartegenover geen evenredige produktieverhoging stond, op tot bijna
2)
60% in juli 1979 . De bevolking van Nicaragua zal nog jaren lang te
maken krijgen met de desastreuze gevolgen van dit monetair- financiële
beleid van de laatste oorlogsjaren.

Verscherping van de sociaal-ekonomiese

In

problemen

een eerder hoofdstuk gaven we reeds een overzicht van de sociaal-

ekonomiese problemen, welke voortkomen uit de struktuur van de Nicaraguaanse ekonomie. De ontwikkelingen in de laatste oorlogsjaren 1)

CEPAL (aug. 1979), op. cit. p. 12

2)

J. Probst, op. cit. p. 1

105 m.n. de kapitaalvlucht, de desinvesteringen

en de produktiedaling -

veroorzaakten evenwel een verdere verscherping van de sturkturele
problemen en een enorme stijging van de werkloosheid, inflatie, verarming en verschuldiging van het land en zijn bevolking.
De werkloosheid is in juni 1979 opgelopen tot bijna 60% van de
beroepsbevolking

. Oorzaken hiervan zijn de vernietiging van een

gedeelte van de produktiecapaciteit en de algemene stagnatie van de
produktie (in de industriële sector verloren hierdoor 15.000 mensen
hun werk), de inkrimping van de binnenlandse markt en de stagnatie
van de CACM-handel. Over het geheel van 1979 is 33,3% van de beroepsbevolking - overeenkomend met 254.000 mensen en hun gezinnen - zonder
werk. De belangrijkste werkloosheid is in de steden (vooral "werknemers
uit de sectoren bouw en handel), maar ook op het platteland zijn veel
werkloze landarbeiders t.g.v. de geringe inzaaiing en investeringen
bij een aantal gewassen (Lëon, Chinandega).
De inflatie loopt in 1979 op tot 48% (jaargem.)

2)

. Deze sterke stijging

van de inflatie wordt veroorzaakt door de kunstmatige toename van de
geldhoeveelheid (met 81% in 1979), waartegenover een schaarste aan
goederen t.g.v. produktiedalingen en importbeperkingen staat.
De prijsstijgingen werden daarnaast veroorzaakt door de verhoging van
de indirecte belastingen (ter dekking van het overheidstekort) en door
de stijging van de interesttarieven (ter beperking van de kapitaalvlucht).
Door de devaluatie van de cordoba met 43% in april 1979 wordt de inflatoire druk vrijwel geheel afgewenteld op de consumptie van de bevolking.
De reële lonen nemen door de inflatie sterk af. Het prijsindexcijfer van
de gezinsconsumptie (1972=100) stijgt van 185.3 in 1978 tot 274.6 in 1979
Belangrijkste basisbehoeften stijgen zeer sterk in prijs. Tussen mei 1978
en mei 1979 worden voedingsmiddelen 21% duurder, kleding 28% en huisvesting 35%

. Tegenover de prijsstijgingen staan geen loonsverhogingen,

en voor het enorme leger werklozen zonder enige reguliere bron van inkomsten wordt deze situatie volledig onhoudbaar.

1) FET (1980), op. cit., p. 1, zie ook: PREALC, "E«pleo en Nicaragua,
situación actual y lineas de acción futuras, Nov. 1979.
2)

FET (1980), op. cit,, p. 5

3)

FET (1980), op. cit., p. 5

4)

CEPAL (1979), op. cit., p. 73

.
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Onder invloed van de daling van produktie en importen en door de sterke
prijsstijgingen lopen de bestedingen in 1979 gemiddeld met 28% terug.
De private consumptie daalt met 18% (t.o.v. 1978), terwijl de bruto
investeringen met bijna 60% afnemen. De sterkste dalingen doen zich
voor in de sector bouw (-7,7%) en op het gebied van de voorraden (-600%).
Ondanks het crisisbeleid namen de buitenlandse schuld en het overheidstekort onverminderd toe.

Bedroeg de schuld in 1970 nog slechts 165 miljoen

US $, en eind 1980 960 miljoen US $ in juli 1979 is deze opgelopen tot 1,6 miljard
US $. Dit enorme bedrag komt overeen met een last van 624 US $ per hoofd
van de bevolking en 200% van de totale jaarexporterain 1977. Deze snelle
stijging van de schuldenlast komt voornamelijk voort uit het groeiende
tekort op de overheidsrekening. Door dalende belastinginkomsten (7,7% in
1978) en stijgende uitgaven (3,4% in 1978) neemt het fiscale tekort toe
tot bijna 48% van de overheidsuitgaven.
Het overgrote gedeelte van de buitenlandse schuld (1,25 miljard US $)
is overheidsschuld. Van de buitenlandse schuld is 53% afgesloten bij
commerciële buitenlandse banken tegen looptijden van 1 jaar (10%) tot
10 jaar (45%). Andere leningen zijn afkomstig van multilaterale financiële

instellingen. Zo verleende het IMF in april 1979 (voor 40 miljoen

US $) en in mei 1979 (voor 25 miljoen US $) op de valreep nog enkele
kredieten aan het Somoza-regiem

.

Aan rente en aflossing moet jaarlijks bijna 600 miljoen US $ betaald worden.
In juli 1979 resteert daarbij nog een achterstallige betaling van 190
miljoen US $. De jaarlijkse rente en aflossing van de lopende schuld
2)
overtreft de exportopbrengsten in 1979 met 70 miljoen US $ .
De grote omvang van de benodigde overheidsuitgaven voor het herstel
van de ekonomie en voor de sociale verzorging van de bevolking zal de
overheidstekorten alleen nog maar doen toenemen. Op korte termijn is het
voor Nicaragua onmogelijk de schuldenlast te voldoen.
De financiële reserves van Nicaragua bij de Centrale Bank bedragen
bij het vertrek van Somoza slechts 3,5 miljoen US $, voldoende voor de

1) H. Jung, 'The fall of Somoza', in: New Left Review, 117, sept./oct. 1979, p. 87.
2)

R. Roscheisen, 'Nicaragua, die Revolution geht weiter', Augsburg 1980, p. 60.
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invoerbehoefte van precies 2 dagen. Er moet een enorm bedrag aan deviezen
ontvreemd zijn, want in januari 1978 was er nog 150 miljoen US $ aan reserves .
Het partikuliere bankwezen is door de verschuldiging en de kapitaalvlucht
grotendeels gedekapitaliseerd. Per saldo zijn de passiva van de partikuliere
banken groter dan de aktica.
Het gebrek aan financiële reserves maakt het moeilijk de grote direkte
importbehoeften te financieren. Er is daarom dringend behoefte aan enig
herstel van de reserves.

III.7.

Akute ekonomiese problematiek;

het ekonomies

noodprogramma

Na de machtsovername door de Sandinisten staat de Nicaraguaanse ekonomie
voor een groot aantal akute ekonomiese problemen. Op korte termijn moet geprobeerd worden de ekonomie weer aan het 'draaien' te krijgen.
In augustus 1979 stel men daartoe een fasering in een drietal ekonomiese
programma's voor, t.w.:
a)

een ekonomies noodprogramma voor het beleid tot december 1979, waarin op zeer korte termijn een aantal van de meest desastreuze gevolgen
van Somoza's oorlogsekonomies-beleid worden aangepakt»

b)

een ekonomies herstelprogramma, waarmee in een termijn van 2 jaar
de materiële schade wordt hersteld ('reaktivatie'), de sociale- en
collectieve voorzieningen worden opgezet en de financiering van de
staat en de ekonomie wordt geregeld»

c)

een programma voor de ekonomiese transformatie, waarmee op middellange termijn de struktuur van de ekonomie en de sociaal-ekonomiese
verdelingsproblemen worden aangepakt ter vergroting van de ekonomiese
onafhankelijkheid, de sociale gelijkheid en de politieke participatie.

Op de beide laatste programma's gaan we in de volgende hoofdstukken
uitgebreid in. In deze paragraaf besteden we m.n. aandacht aan het
ekonomies

noodprogramma.

In de eerste plaats signaleert het noodprogramma een grote akute
importbehoefte. Noodzakelijke goederen als voedsel, medicijnen, vaccinatiemiddelen moeten ingevoerd worden om de direkte behoeften te dekken. In de
eerste 6 maanden vanl979 zijn er bovendien nauwelijks grondstoffen geïmporteerd, terwijl de normale import sinds mei 1979 vrijwel geheel stil lag.
lTjÏRRf, Report and Recommendation on a proposed laan and credit, nov. 1979,
nr. 3; ook CEPAC (1979), op cit. o. 133
. .
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Voor het weer op gang brengen van het produktieproces in de niet beschadigde
sectoren zijn daarom ook importen van grondstoffen en machines nodig.
De totale invoerbehoefte voor de periode juli t/m december 1979 wordt
geschat op ca. 400 miljoen US $. Een centraal probleem hierbij is
evenwel de financiering van de importen. De stagnatie van de produktie
leidt er toe dat in dezelfde periode voor maximaal 150 miljoen US $ op
verwachte

exportopbrengsten gerekend kan worden. Binnenlands

noodzake-

lijke produkten mogen bovendien niet meer geëxporteerd worden (bijv.
melkprodukten, die vroeger overwegend naar andere CACM landen gingen).
Het hieruit resulterende direkte deviezentekort bedraagt dus reeds
250 miljoen US $

. Nicaragua ontvangt vrijwel alle exportinkomsten in de

eerste 6 maanden van het jaar, waar daft gedurende de resterende periode
op ingeteerd wordt. De stagnatie van de produktie en

exporten-in het

begin van 1979 blijft daardoor doorwerken tot in de eerste maanden van
1980.
In de tweede plaats moeten er omvangrijke overheidsuitgaven besteed
worden aan de rekonstruktie van de gezondheidszorg, het onderwijs, de
infrastrukturele voorzieningen en de woningbouw. De overheid beschikt
evenwel niet over enige

eigen middelen. Het geërfde tekort op de over-

heidsrekening per 1 juli 1979 bedraagt reeds 150 miljoen US $, terwijl
er bovendien voor 1979 nog een niet betaalde schuldenlast van 190 miljoen
US $ resteert. De overheidsinkomsten uit belastingen e.d. kunnen in 1979
ook maar zeer gering zijn, omdat de.reeds grote reële inkomensdaling en de
grote werkloosheid geen hoge belastingen toelaten. De enige inkomsten
komen uit de exportheffingen (lager t.g.v. de afgenomen export) en uit
internationale hulp. Daartegenover staan enorme uitgavenposten, waarvan
de belangrijkste zijn: a) financiële steun aan de stedelijke junta's
voor de wederopbouw, b) prijssubsidies en c) opbouw van de financiële
reserves t.b.v. financiering van de importen.
CEPAL calculeert dat in 1979 (gehele jaar) minimaal 600 miljoen US $
aan tekort resulteert op de deviezenbalans, waarbij dan alleen rekening
wordt gehouden met de noodzakelijke importen en de schuldaflossing.
Indien reeds in 1979 een gedeelte van de wederopbouw ter hand wordt genomen loopt dit tekort op tot 925 miljoen US $, veroorzaakt door overeenkoms-

1) zie 'Nicaragua, situatie, noodhulp en aanzetten tot wederopbouw',
rapport van een informeel werkbezoek, aug. 1979, p. 2.
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tig hogere importen

(zie tabel 5)

Tabel 5 : NICARAGUA - betalingsbalanssituatie in 1979
(in miljoenen US $)
zonder
,
met
b)
reaktivatie
reaktivatie
Uitgaven

1.431

1.772

Importen

339

519

Private kapitaalexport

315

315

Uitgaven voor diensten en schuldaflossing
overheid

596

596

383

383

-

213

. 213

181

192

-

150

847

847_

576

576

82

82

119

119

70

70

584

925

private sektor

Andere uitgaven voor diensten
Herstel van de netto reservepositie
Inkomsten
Exporten (fab)
Inkomsten uit diensten
Kapitaalimport
Donaties
Tekort aan deviezen

Bron: CEPAL, op basis van gegevens van de BCN
a) Op basis van de veronderstelling dat geen direkte reaktivatie in 1979
plaatsvindt.
b) Op basis van de veronderstelling dat reeds in 1979 enige reaktivatie
van de produktie plaatsvindt en de netto deviezenreserve wordt gebracht op het nivo van 2\ maand normale importbehoefte.

Daarbij komt dan nog een tekort op de overheidsrekening van 180 tot 210
2)
miljoen US $ , waardoor het totale monetaire tekort over 1979 oploopt
tot minimaal 760 miljoen US $ en maximaal 1135 miljoen US $.

1) CEPAL, op. cit. tab 15
2) CEPAL, op. cit. tab 22
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Het ekonomies noodprogramma tot eind 1979 moet in deze omstandigheden
een 'zuinig' programma zijn. Centrale onderdelen van het programma zijn:
-

het uitstel van de schuldaflossing en overleg met de buitenlandse
banken over een verbeterde schuldenregeling

-

het invoeren van verscherpte invoerkontrole; er wordt een lijst
opgesteld van noodzakelijke importgoederen met hoge prioriteit
en alleen daarvoor worden deviezen beschikbaar gesteld. Luxeimporten worden aan banden gelegd, evenals de importen van
goederen, waarvan binnenlands geproduceerde substituten bestaan.
Ruim 75% van de importkoopkracht wordt gedirigeerd aan de hand
van een nationale prioriteitenlijst.

-

kredietverlening t.b.v. de wederopbouw. In eerste instantie wordt
aandacht geschonken aan het herstel van de infrastruktuur
(water, elektra, kommunikatie, transport), daarna aan de voorbereiding van de alfabetische- en gezondheidszorg-kampagnes.

-

aanpak van de woningbouw en herstel van de wegen. Hiervoor wordt
een centrale bank van rekonstruktiematerialen gesticht, waarbij
de noodzakelijke bouwmaterialen te verkrijgen zijn. Toelevering
hieraan geschiedt door de binnenlandse sektor van bouwmaterialen
(vooral cement, stenen en hout), die slechts gering beschadigd
is in de oorlog en voor 60% in handen van de staat is gekomen.
invoering van prijskontrole op voedingsmiddelen.

-

invoering van stringente intrest-kontrole, met gedifferentieerde
tarieven al naar gelang de prioriteit van het projekt.

Het noodprogramma wordt voor een gedeelte gefinancierd uit vrijwillige
bijdragen en een belasting op overwinsten ('impuesto patriotico'),
terwijl daarnaast in 1979 omvangrijke buitenlandse wederopbouwhulp van 40%
op gang komt.
Centrale element bij de uitvoering van een aantal van de programma's zijn
de Sandinistische Wijkscomité's (CDS)

. Zij worden ingeschakeld bij de

wegenaanleg, de woningbouw, de voedseldistributie, e.d. .
Via deze comité's

worden zgn. 'programas de alimentos a cambio de

trabajo ' (food for work) uitgevoerd. Volgens deze programma's worden mensen
zonder vast werk en inkomen ingeschakeld bij de wederopbouwwerkzaamheden,

L) Zie: NOVIB/Nicaragua Comité Nederland, " CDS, Sandinistische
verdedigingscomité's in Nicaragua", Utrecht 1980.
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in ruil waarvoor zij voedingsmiddelen ontvangen. Niet alleen de kollektieve werkzaamheden als puinruimen en wegenaanleg worden zo ter hand
genomen, maar ook de woningbouw en later de alfabetisatie en gezondheidszorgkampagnes. Op deze manier wordendrie doelstellingen van het noodprogramma simultaan gerealiseerd, nl.
a) de kreatie van werkgelegenheid,
b) de garantie van voedsel en andere basisvoorzieningen en
c) beperking van de overheidsuitgaven en van de importen.
Dit model betekent een belangrijke decentralisatie en ontlasting van het
staatsapparaat, en kombineert politisêting en zelforganisatie van de
bevolking met grote kostenbesparingen voor de staat. De opbouw van een
nieuw staatsapparaat kan in deze periode samangaan met een gelijktijdige
opbouw van massa- en basisorganisaties, welke een groot gedeelte van het
uitvoerende werk voor hun rekening nemen en de toekomstige basis vormen
voor een nieuw systeem van politieke besluitvorming op plaatselijk,
regionaal en landelijk nivo.

- 112 Hoofds tuk IV
1.

:

Hoofdlijnen van het Nicaraguaanse

transitiebeleid

Doelstellingen van het transitiebeleid
Het ontwikkelingsbeleid van Nicaragua is gericht op het op gang brengen
van een zgn. 'transitie-proces', een nationaal georiënteerd proces van
kapitaal-accumulatie onder gelijktijdige herziening van de produktie-verhoudingen.
Aangezien Nicaragua een kleine, open, op export-landbouw georiënteerde
economie is, spelen externe aspecten (buitenlandse handel, externe prijsverhoudingen, technologische afhankelijkheid) een belangrijke rol.
Bovendien vindt dit proces plaats in een internationale context, waarin
de nicaraguaanse ontwikkeling

met wantrouwen en vijandschap wordt

bekeken, met name vanwege het verzet tegen het noord-amerikaanse streven
naar hegemonie in de regio. Het verdedigen van de revolutie wordt daarmee
een belangrijke doelstelling op zichzelf, die het interne transitie-proces
ophoudt en verstoort.
Over de belangrijkste doelstellingen van het transitiebeleid bestaat vol. . .
1)
doende duidelijkheid:
het handhaven van een gemengde economie, waarin naast staats- en
collectieve bedrijven (maximaal 50 procent van de produktie), enerzijds particuliere kapitalistische produktie- en handelsondernemingen functioneren, anderzijds kleine handelaren, ambachtslieden
en boeren (zoveel mogelijk in coöperatief verband gebracht) hun
plaats vinden.
-

het effectueren van participatie van de bevolking in plannings-,
beslissings- en uitvoeringsprocessen op lokaal, regionaal en nationaal niveau en in bedrijven.

-

het innemen van een niet-gebonden internationale positie.
het tot stand brengen van een primair agrarische ontwikkelingsproces.
Deze nadruk op de landbouw vloeit voort uit de situatie, dat
hierbij deels kan worden aangesloten op de bestaande export landbouw.
De industriële ontwikkeling vereist een veel ingrijpender herstructurering, vanwege de ineenstorting van de CACM en vanwege het verstoorde produktiepatroon, dat de bestaande industrie kenmerkte en
dat gevolg was van de scheve inkomensverdeling, die leidde tot de
voortbrenging van niet-essentiële consumptiegoederen voor een gepriviligeerde groep consumenten.
verbetering

van de inkomensverdeling, van de arbeidsvoorwaarden en

van de levensomstandigheden van de grote massa van de bevolking.
1) E.V.K. Fitzgerald, Economie Problems in the Analysis of Transition in
Nicaragua, FUA, 1982, p. 2.
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Deze doelstellingen als zodanig zijn niet in discussie, wel het pad
waarlangs zij moeten worden bereikt.
Aaade doelstelling van handhaving van een gemengde economie ligt de
gedachte ten grondslag, dat gewaakt moet worden tegen een excessieve
uitbreiding van de overheidssector. De uitvoeringscapaciteit van de
staat heeft zijn beperkingen, en de expansie van de buracratie heeft
duidelijke negatieve aspecten. Een vrije marktsector heeft, opererend
binnen een duidelijk omschreven kader, een functionele rol te spelen,
economisch en psychologisch. De precieze grenzen van de staats- en
collectieve sector, alsook van de pariculiere groot- en kleinschalige
(coöperatieve) sectoren liggen niet van te voren vast. Zo zal de
bereidheid van particuliere ondernemers om te investeren, van kleinschalige producenten om zich coöperatief te organiseren bepalend zijn
voor de uitkomst van dit proces. De staatssector zal enerzijds bedrijven
die des-investeren of landbouwbedrijfen die de grond onvoldoende benutten
overnemen en anderzijds kleinschalige eenheden naar de coöpetarieve
sector afstoten.
De overgang tussen de verschillende sectoren zal nog vloeiender zijn,
wanneer verbindingen tot stand komen tussen de verschillende produktiewijzen, zoals joint ventures tussen staats- en particuliere ondernemingen, of toeleverings-, financierings- of marketing-relaties tussen
staats- en kleinschalige bedrijven.
De gemengde economie moet onmiskenbaar een afspiegeling krijgen in
een politiek systeem, dat deze pluraliteit in ieder geval in zekere
mate tot uitdrukking brengt.
Het effectueren van de participatie van de bevolking heeft verschillende
achtergronden. De decentralisatie van het staatsapparaat en de democratisering van het bestuur staan tegenover het centralisme en

de diktatuur

die de voorgaande, afgesloten periode kenmerkten. De participatie in het
bestuur moet op alle niveau's vorm krijgen, lokaal, regionaal en nationaal,
waarbij het accent verschuift van uitvoering en beheer naar controle.
Vooralsnog functioneren in veel stadswijken en dorpen volks-comitees,
die een actieve bemoeienis hebben bij de ontwikkeling en het beheer van
overheidsdiensten, speciaal op het gebied van onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, voedseldistributie. Op het hogere niveau is deze volksparticipatie moeilijker te realiseren dan op het lagere.
')

Zie plan 1980 en 1981, voor een verdere uitwerking van deze discussie.
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Ook op het ondernemingsniveau moet de participatie van de arbeiders
vorm krijgen, zowel in de staatsbedrijven als in de particuliere
ondernemingen. De geëigende vorm voor deze arbeidersparticipatie
heeft men nog niet gevonden en de deelneming zelf in bestuur en
beheer van de ondernemingen is nog nauwelijks van de grond gekomen.
Deze zal eerst moeten worden ontwikkeld in de staatsbedrijven, in
de particuliere bedrijven zullen de arbeiders vooralsnog een toezichthoudende en controlerende rol vertolken.
Toch moet de democratie van onderop een belangrijke rol gaan spelen in
het transitiemodel. Arbeiders, boeren moeten niet maar betrokken
worden bij het bestuur en beheer van overheidsdiensten in dorpen en
steden, moeten niet slechts medezeggenschap krijgen op het niveau
van de werkplaats of het landbouwbedrijf. Hun participatie móet de
vorm krijgen van geïnstitutionaliseerde macht, om op regionaal
maar vooral op nationaal niveau te kunnen meebeslissen, richting te
geven aan de nationale ontwikkelingsprocessen, effectieve controle
uit te oefenen op het (nieuwe) staatsapparaat. Alleen dan zal het
mogelijk zijn i.p.v. een staatskapitalisme, i.p.v. een gecentraliseerde
burocratie een democratisch socialisme op te bouwen.
De massa-mobilisatie is een andere vorm van participatie van de bevolking. Grote successen zijn en worden in Nicaragua behaald met alfabetisatie, de spreiding van gezondheidsvoorzieningen, ook in bepaalde
produktieactiviteiten

zoals de katoen- en koffiepluk is met vrucht

gebruik gemaakt van massa campagnes. De massa-mobilisaties maken het
mogelijk ondanks beperkte middelen aan de grote massa van het volk
toch bepaalde onderwijs en medische voorzieningen te bieden, en zo
het reële inkomen van deze bevolkingslaag te verhogen. Massa campagnes
hebben bovendien het gunstige effect, dat zij de tegenstellingen tussen
stad en platteland, tussen jeugd en ouderen, tussen hoofd- en handarbeiders verminderen.
Massa-mobilisatie is echter van bovenaf gestuurd en hoewel belangrijk
uit economisch, organisatorisch en psychologisch oogpunt, het is
geen vervanging voor een institutionele participatie van de bevolking,
voor een echte openbare discussie van de doelstellingen en voor een
democratische beïnvloeding van de beslissingen.

1) James F. Petras & Mark Selden, 'Maatschappelijke Klassen, de Staat
en het Wereldsysteem in de Overgang naar het Socialisme', in
Derde Wereld, voorjaar 1982 no. 1, Nijmegen, p. 80.
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De doelstelling van een niet-gebonden internationale positie is een
politieke doelstelling. De economische kant van deze doelstelling komt
tot uitdrukking in het streven naar diversificatie van de handelsafhankelijkheid. De overheersende positie van de VS in zowel de invoerals de uitvoerhandel van Nicaragua zou moeten worden omgezet in een
nieuw patroon, waarbij de handelsrelaties evenredig verdeeld zijn over
vier partners, te weten de VS, West Europa en Japan, de USSR en het
Oostblok inclusief Cuba, en Derde Wereldlanden in het bijzonder die
in Latijnsamerika. Niet alleen de diversificatie van de handelsstructuur,
maar ook de vermindering van de handelsafhankelijkheid moet deze doelstelling bevorderen. De vermindering van de invoer van overbodige en
luxe consumptiegoederen moet worden nagestreefd, maar ook een grotere
integratie van de agrarische en industriële sector, waarbij "de landbouwsector aan de industrie de inputs levert en omgekeerd.
Uit een geringere handelsafhankelijkheid moet ook een geringere financiële afhankelijkheid ( de 'external gap 1 ) voortkomen. Ook de technologische afhankelijkheid moet verminderen, door het bevorderen van de
ontwikkeling van eigen technologiën, waarbij slechts onmisbare elementen worden geïmporteerd.
De nadruk op de agrarische ontwikkeling in het transitiemodel, hangt
samen met de noodzaak te komen tot structurele veranderingen in de
economie, waarbij deze wordt aangepast aan een nieuw patroon van
nationale behoeften, aan de gewijzigde externe verhoudingen en waarbij
een oplossing wordt gevonden voor het structurele tekort op de betalingsbalans .
Het economisch debat richt zich met name op het tot stand brengen van een
evenwicht tussen de 'drie sectoren' (Kalecki)
A#

4Êü2E2ÉHktiemid^eJLe^isector

:

(kapitaalgoederen, inputs en energie).

Deze produktiemiddelen worden voornamelijk ingevoerd en moeten
worden betaald uit exporten. Vandaar dat accumulatie met name
plaats moet vinden in de vorm van buitenlandse deviezen, en surplus onttrokken moet worden aan de exportsector. Dit is in Nicaragua
vooral de exportlandbouw. De ineenstorting van Centraal Amerikaanse
Gemeenschappelijk Markt (CACM) als gevolg van de crisis situatie
in de middenamerikaanse regio, maakt het herstel en de expansie
van de industriële exporten vooralsnog erg moeilijk.

1) zie Fitzgerald, t.a.p., p. 3.

- 116 -

B.

Ë£_niÊt-essentiële_consum£tie_goederen_sector. De industriële
ontwikkeling van Nicaragua had zich met name op de produktie
van deze goederen gericht, bestemd voor een kleine bovenlaag van de
bevolking die over voldoende koopkracht beschikte. Het betreft
hier industriën die een groot beroep doen op de beschikbare
deviezen.
Particuliere ondernemingen vormen de belangrijkste groep in deze
sector, maar na de Revolutie zijn ook een aantal industriën van
dit type in handen van de Staat (APP) gekomen.

C*

^Ê_kSSÏS^Sll2êfïêB_£ê£ï2E (voedsel, kleding, behuizing, onderwijs,
gezondheidszorg en openbaar vervoer). Deze goederen en diensten
worden voortgebracht door kleine en midden boeren, door de
Overheid en via massa mobilisatie door de massa beweging.

Uit het accent op de produktiemiddelen en basisbehoeften, de sectoren
A en C, kan de nadruk op de landbouw worden afgeleid. Het herstel in
1980 en in 1981 van de exportlandbouw (de katoen pas in 1981) en de
controle van de Staat op de levering van de inputs en de afzet van de
eindprodukten in deze sector, maakt deze tot de hoeksteen van het
nationale accumulatie proces. Ook bij de basisbehoefte voorziening,
sector C, speelt de agrarische sector een cruciale rol, speciaal met
betrekking tot de voedselvoorziening. De snelle response van de boeren
in 1980 en 1981, vooral voor wat betreft rijst en bonen, op overheidsprogramma's, waarbij aan boeren krediet, technische assistentie, toegang tot land en aantrekkelijke prijzen werden verschaft, heeft het
beleid in deze richting versterkt. Zo'n voedselproduktie strategie
voor de binnenlandse markt kan eventueel te zijner tijd overlopen
in een exportprogramma van voedselgewassen

'.

De industriële sector dient veel ingrijpender geherstructureerd te
worden. Op de korte termijn is de industriële export moeilijk te
herstellen of uit te breiden, terugkeer naar een politiek stabiele
situtatie in de regio en de politieke wil om terug te keren naar een
model van economische integratie zijn daarvoor de voorwaarden. Op
langere termijnen wordt wellicht aan deze voorwaarden voldaan.
Ook in de meer op het binnenland gerichte industriële sector is de
situatie niet eenvoudig. Voorzover het gaat om industrieën die
niet-essentiële consumptiegoederen produceren, sector B, is er sprake
van het ontbreken van stimulansen.
' UNRISD, Food systems and society: The case of Nicaragua, Geneve, 1981.
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De reactivering

van zulke industrieën wordt minder nodig geacht, en

overheidshulp (financiering, buitenlandse valuta) wordt minder snel
ter beschikking gesteld. De inkomensverdeling is er bovendien op
gericht de koopkracht van de consumenten van deze niet-essentiële
consumptiegoederen te beperken.
In het algemeen is de reactivering van de industriële sector moeilijker
gebleken dan verwacht werd, tengevolge van technische moeilijkheden, meer
nog tengevolge van de afwachtende of afwijzende houding van de particuliere ondernemers. Terwijl de reactivering van op basisbehoeften gerichte industrieën moeilijk of niet tot stand kwam, (bijv. spinnerij,
stoffen), herstelden enkele bedrijven die niet-essentiële consumptiegoederen produceren zich snel (tabak, dranken). Dit type bedrijven
komt trouwens ook voor in de APP sector.
De voorkeur gaat in bepaalde bedrijfstakken (bijv. confectie) uit
naar kleinschaliger, liefst coöperatieve bedrijven, die gebruiken ook
een meer geëigende technologie.
De herstructurering van de industrie sector is nog niet geheel duidelijk
en zeker nog niet voltooid. Uitgaande

van de nadruk op de ontwikkeling

van de agrarische sector zal de industriële ontwikkeling een rol te
vervullen krijgen in de toelevering van inputs, gereedschappen, consumptiegoederen voor de rurale bevolking en in een toenemende verwerking van agrarische grondstoffen zowel voor de export als voor de
binnenlandse markt.
De inkomensherverdeling is een fundamentele doelstelling van het transitie
model. Zolang de materiële produktie ontoereikend is worden loonsverhogingen slechts toegestaan aan de laagste inkomensgroepen van de arbeidersklasse. De boeren, maar niet de landloze landarbeiders, profiteren van
de terms of trade die duidelijk ten gunste van de landbouw zijn gekeerd.
Collectieve

voorzieningen, onderwijs, medische verzorging, verleend

door de Overheid en massa bewegingen betekenen op dit moment voor velen
(vaak de enige) verhoging van het reële inkomen.
De toenemende werkgelegenheid, en op het platteland ook de toegang tot de
grond, zijn belangrijke elementen van het inkomensherverdelingsbeleid.
De middenklasse vormt een speciaal probleem, via progressieve belastingen,
het ontbreken van salarisverhogingen en de snelle stijging van de prijzen
van de niet-elementaire consumptiegoederen wordt deze klasse geconfronteerd
met een reële inkomensdaling.
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De handhaving van de alliantie tussen arbeiders en boeren, die het
revolutionaire proces in de beslissende fase hebben gedragen, en het
voorkomen van ongewenste allianties bijv. van middenklasse en urbane
proletariaat, zijn belangrijke nevendoelstellingen van een inkomensbeleid.

De rol van het financiële

en monetaire beleid

in de

reactiveringsfase

Het belang van een gezond financieel en monetair beleid in de beginfase
van het overgangsproces naar het socialisme is in het verleden niet zelden onderschat en in sommige gevallen - bijv. Chili - heeft het verwaarlozen ervan mede

bijgedragen tot het mislukken van het transitieproces

zelf.
Bijzonder kritisch is het financiële en monetaire beleid in de pre-transitiefase, waaronder valt te verstaan de fase waarin:
er nog duidelijk sprake .is van strijd om de politieke macht
de revolutionaire krachten gebruik maken van het deel van de staatsmacht dat zij hebben veroverd, om een begin te maken met het uitvoeren van structurele veranderingen
-

het economisch management nog moeilijk is, er is al wel genationaliseerd, maar nog niet 'gesocialiseerd' d.w.z. er is nog geen effectieve planning en management in de genationaliseerde sector
er is nog geen of weinig netto kapitaal accumulatie, vooralsnog ligt
nadruk op wederopbouw en op het gebruik maken van de aanwezige
reserve capaciteit.

Een strict financieel en monetair beleid in de pre-transitie fase is in
het bijzonder nodig, omdat
marktrelaties vooralsnog nodig blijven: binnen de staatssector
waar alternatieve planning methoden nog ontbreken, tussen de staats-

1) Dit gedeelte berust voornamelijk op Stephany Griffith-Jones,
The Role of Finance in the Transition to Socialisme, London, 1981,
pp. 1-25.
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sector en de particuliere sector en binnen deze laatste
aangezien de planning nog geheel in monetaire termen plaatsvindt,
moet alleen al ter wille van de duidelijkheid in de planning, de
basis een gezonde geldeenheid zijn
de verdeling van inkomen en van uitgaven, tussen sociale groepen
en over categorieën (defensie vs. consumptie bijv.) vereist keuzebeslissingen. De projectie van financiële onevenwichtigheden, intern en extern laten de politieke leiders zien welke urgente keuzes er gemaakt moeten worden
het is zeer gewenst dat deviezenreserves worden behouden of opgebouwd,
want in deze fase is kapitaalvlucht en buitenlandse pressie te verwachten, uitputting van reserves maakt een land in deze kritische
fase zeer kwetsbaar
de staatssector zelf moet absoluut en relatief versterkt worden,
een goed financieel beleid, bijv. m.b.t. de belastingen en prijzen
van staatsbedrijven kan hier een belangrijke rol spelen.
In de pre-transitiefase zullen de overheidsuitgaven de neiging vertonen
om sterk te groeien. De verwachtingen van personeel in dienst van de
overheid en bijv. staatsbedrijven is daarop van invloed. De staat als
zodanig krijgt een grote rol toegewezen, de uitgaven voor ontwikkeling,
voor werkgelegenheid, voor sociaal welzijn, voor defensie zullen sneller
stijgen dan de capaciteit om belasting te heffen, temeer daar meer draagkrachtige groepen eerder bereid zijn minder dan meer bij te dragen aan
een staat in een overgangsfase. De overheidsbedrijven vertonen een lage
winst of een chronisch verlies en zijn niet in staat om zelf hun investeringen te financieren.
In het algemeen zal het conflict tussen verschillende sociale groeperingen
in de maatschappij om een deel van het nationale inkomen te verwerven
toenemen in felheid en daarmee tevens de druk op de staatssector.
Er zal in het algemeen sprake zijn van een stijging van de reële overheidsuitgaven en het tekort van de overheid (als percentage van het
b.b.p) zal sneller stijgen dan in het verleden het geval was. Aangezien
in de meeste ontwikkelingslanden de kapitaalmarkt weinig ontwikkeld is
en, zoals aangegeven, bij het begin van een transitiefase buitenlandse
geldschieters zich in het algemeen voorzichtig opstellen, zal de neiging
bestaan het begrotingstekort monetair te financieren.De consequentie daarvan is,
niet een stijging van de rentestand, maar een expansie van de vraag naar
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goederen en diensten (en activa). De importvraag zal stijgen,,wat zal
leiden tot tekorten op de betalingsbalans en de binnenlandse inflatie
zal doen aanwakkeren.
Uiteraard dient ook de aanbodszijde in beschouwing te worden genomen,
om het ontstaan van onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod te voorkomen .
Er is in de pre-transitiefase niet alleen sprake van expansie van de
vraag (overheidstekort, nominale inkomensverhogingen voor lagere inkomensgroepen), maar ook van veranderingen in de samenstelling van de
vraag. Juist de herverdeling die wordt ondernomen in de richting van de
lagere inkomensgroepen zal leiden tot een snellere toename van de vraag
naar loongoederen, waaronder voedsel. Vaak zal het niet mogelijk blijken
tegelijkertijd al de inkomens van de hogere inkomensklassen evenredig
te verminderen.
In de pre-transitiefase, dus op de korte termijn, hangt het aanbod af
van de bestaande produktiecapaciteit, er zijn slechts marginale aanpassingen mogelijk. De aanbodproblematiek wordt alleen maar groter door
de structurele veranderingen, zoals die in eigendom en management, die
in verschillende produktiesectoren worden aangebracht, en waardoor bijv.
boeren op landhervormingsbedrijven reageren met een daling van het deel
van de produktie dat op de markt wordt gebracht. Zoals opgemerkt, een
toename van de import, zal wellicht de loongoederen constraint tijdelijk
kunnen verlichten, maar zal het evenwicht op de betalingsbalans verstoren.
In de pre-transitiefase is dus duidelijk behoefte aan een korte termijnbeleid, waarin de nadruk wordt gelegd op het evenwicht tussen het totale aanbod en de totale vraag, via prijzen en geldhoeveelheid, en op
het evenwicht tussen traded en non-traded sectors.
Zo'n beleid moet niet alleen creatief bezig zijn binnen de huidige
constraints van bijv. prijzen, belastingen, e t c , maar zal ook duidelijk
een kader scheppen en doelstellingen formuleren m.b.t. bijv. nivo en
snelheid van inkomensverdeling, tempo van structurele hervormingen,
waarschijnlijk nivo van buitenlandse hulp en kredietverstrekking, van
deviezenreserves, en van de politieke haalbaarheid van inflatie en distributie maatregelen.
De mogelijkheden voor zo'n beleid hangen uiteraard sterk af van de
mate van controle van het staatsapparaat door de revolutionaire krachten.
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De sandinistische planning in Nicaragua toont een duidelijke gepreoccupeerdheid t.a.v. de financiële en monetaire onevenwichtigheden
die in de pre-transitiefase kunnen ontstaan, als ook t.a.v. de beperkingen die zich

aan de aanbodszijde voordoen.

De plannen voor 1980 en 1981, die in de volgende sectie uitvoerig aan de orde
komen, weerspiegelen deze zorg en stippelen een korte termijn beleid uit
dat onevenwichtigheden (omvangrijke inflatie, uitputting deviezenreserves)
moet voorkomen.
Het voeren van een sober financieel en monetair beleid mag niet worden
gelijkgesteld aan het overnemen van ideologische standpunten van de
zgn. 'monetaristen'. Kernvraag is wat er met zo'n beleid wordt nagestreefd,
op wie bijv. de lasten

van een stabilisatiebeleid worden afgewenteld.

De heronderhandelingen van Nicaragua over de buitenlandse schuld, met
een groot aantal commerciële banken, die in december 1980 werden afgesloten met een akkoord zijn een duidelijk voorbeeld van de wil gezonde
financiële relaties met externe kredietverschaffers te onderhouden.
Opmerkelijk bij dit akkoord is, dat meer dan bij onderhandelingen met
enig ander land ooit het geval was, rekening is gehouden met de cash
flow projecties en de terugbetalingscapaciteit van Nicaragua
Sprekend ook, dat de sandinisten erin slaagden deze onderhandelingen te
voeren met voorbijgaan van het IMF, waarvan men niet anders verwachtte
dan tegenstand tegen het transitiemodel van de post-revolutionaire
periode
Ook de geldsanering van augustus 1979, die berustte op het verplicht
deponeren binnen 180 dagen bij de centrale bank van alle bankbiljetten
van 500 en 1000 cordobas, is een voorbeeld van sober monetair beleid,
waarbij men streefde naar een uitbreiding en heroriëntering van de
3)
kredietmogelïjkheden
Het specifieke beleid in Nicaragua om in de pre-transitiefase (de
reaktiveringsfase 1980 en 1981) het evenwicht te handhaven tussen het
totale aanbod en de totale vraag, op de betalingsbalans en in het
fiscaal-financiële systeem, komt in sectie 3 van dit hoofdstuk ter sprake.

,1) Richard S. Weinert, "Nicaragua's debt renegotiation', in:
Cambridge Journal of Economics, 1981, 5, p. 192.
2) Jan Joost Teunissen, "Revolutionaire bankzaken", in: Revolutie en
Realisme, de ekonomische en politieke uitdaging in Nicaragua,
o.r.v. J.J. Teunissen en Aafke Steenhuis, 1982.
.3) CEPAL, Economie Survey of Latin America, 1979, p. 405.
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IV.3.

Plan 80 en 81

; het Sandinistische

Reaktiveringsmodel

IV.3.1. Uitgangspunten van het reaktiveringsmodel

Zoals in het hoofdstuk over de gevolgen van de oorlogsekonomie uiteen is
gezet, de oorlog die op 19 juli 1979 eindigde, heeft de ekonomie van het
land ernstig ontwricht.

Niet alleen zijn 50.000 mensenlevens verloren

gegaan en velen blijvend slachtoffer van het oorlogsgeweld' geworden, ook zijn
fabrieken vernield en gewassen niet ingezaaid, terwijl de Somocistas via
kapitaalonttrekking en kapitaalvlucht veel ondernemingen hebben uitgehold
en door middel van buitenlandse kredietoperaties de buitenlandse schuld
belangrijk hebben doen toenemen.

De buitenlandse goederenproduktie lag in 1979 slechts op 72 procent van
het nivo van het jaar 1977, het laatste normale vooroorlogse jaar, het
dienstenaanbod op 63 procent (zie Tabel 1).

De onmiddellijke doelstelling van het Reaktiveringsprogramma voor 1980
en 1981 was, de ekonomische aktiviteit terug te brengen op het vooroorlogse
nivo van 1977. Bovendien was het de bedoeling in deze periode van twee
jaar een begin te maken met het transitiemodel, met de herstrukturering van
de ekonomie en vooral van de produktie-verhoudingen.

Het tot stand brengen

op korte termijn al van een belangrijke verbetering in de inkomensverdeling
maakte deel uit van deze herstrukturering.

Aan een intensief akkumulatie-

programma werd op de korte termijn niet gedacht, zeker niet voor wat betreft
de partikuliere sector, de reaktivering zou met name in deze sektor gebaseerd moeten zijn op de bestaande produktie-capaciteit.

De overheidssector

zal zeker de belangrijks te rol spelen bij de vorming van kapitaal, vooralsnog
werd daarbij

gedacht dat de nadruk zou liggen op publieke investeringen

in de ekonomische en sociale infrastruktuur en minder op direkt produktieve
investeringen.
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IV. 3.2. De filosofie van de reaktivering
Reactiveringsprogramma's zijn normaliter gebaseerd op een verhoging
van de overheidsuitgaven, waardoor in een situatie van industriële
onderbezetting een onmiddellijke produktiestijging tot stand komt, die
leidt tot het opnieuw volledig gebruiken van de beschikbare arbeid; lonen
en salarissen en winsten bereiken weer een normaal nivo.

In het geval van

Nicaragua beïnvloedt de overheid de vraag, die tengevolge van de oorlogssituatie sterk is teruggevallen, via een forse stijging van de overheidsinvesteringen en de overheidskonsumptie.

De overheidsinvesteringen

(19 77 = 100) bereiken een nivo van 82% in 1980 (22% in 1979) en van 111%
in 1981.

De overheidskonsumptie (1977 = 100) bereikt een nivo van 174%

in 1980 en 189% in 1981,

Ook draagt de overheid via landhervorming een

kredietverlening bij tot herstel van de werkgelegenheid in de landbouw en
handelsektor en dus van de partikuliere vraag.

Een variant op dit reakti-

veringsmodel houdt in, dat in het kader van de verhoging van de overheidsuitgaven een stijging van lonen en salarissen,,voorzover die vallen onder
invloed van de overheid, wordt opgenomen.

Niet alleen wordt zo een toename

van de geaggregeerde vraag bereikt, maar tevens een betere inkomensverdeling.

In het geval van Nicaragua echter waren er een aantal beperkingen m.b.t. de
toepassing van deze reaktiveringsmodellen:
de oorlogssituatie van 1979 oefende nog grote invloed uit op de agrarische
produktie van 1980, zodat het aanbod van voedsel (loongoederen) in
1980 nog beperkt was.
-

de oorlogsschade in de industrie en het gebrek aan vertrouwen van de
industriële ondernemers in de toekomst werd geacht er toe te leiden,
dat de reaktie van de industriesektor op de door de overheid gegenereerde
vraag traag zou zijn.

-

reactivering van de industrie betekende dat een beroep zou worden gedaan
op schaarse deviezen ten behoeve van met name de invoer van intermediaire
produkten.

Duidelijk was dan ook, dat enerzijds in 1980 de toename van de agrarischeen industriële produktie niet groot zou zijn.

Anderzijds, dat de mogelijk-

heden om loongoederen te importeren beperkt waren, omdat de uitvoer die de
deviezen moest leveren en die vooral bestaat uit export van agrarische
grondstoffen, in 1980 nog achterbleef, terwijl een verdere stijging van
de buitenlandse schuld strijdig was met de doelstelling, de afhankelijkheid
van het buitenland sterk te verminderen.
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Het goederen aanbod voortkomend uit produktie en invoer zou dan ook in
1980 vooralsnog beperkt zijn, voor 1981 verwachtte men een vrijwel
volledig herstel van de landbouwproduktie, maar nog niet van de industriële
voortbrenging.
het aanbod.

Dit dwong dan ook tot ingrijpen in de samenstelling van

De beperkte invoercapaciteit moest uitsluitend worden gebruikt

voor de import van voedsel, medicijnen, industriële inputs en ten behoeve
van de overheidsinvesteringen.

Tevens gold, dat niet het gehele industrie-apparaat gereaktiveerd hoefde
te worden, want de struktuur van deze sektor van voor de bevrijding kwam
overeen met een goederen aanbod dat hoorde bij een sociaal gezien weinig
optimaal, en 'verstoord' konsumptie-patroon.

In beginsel moest dan ook

slechts die produktie gereactiveerd worden, die prioritair werd geacht.
Het totale goederen aanbod zou dan ook qua samenstelling en vooralsnog ook
wat betreft omvang verschillen van de vooroorlogse situatie.
Wat betekende, dat ook de expansie van de vraag niet slechts naar omvang,
maar ook naar samenstelling moest worden gepland.

Een betere inkomensverdeling via de verhoging van de lonen en salarissen
(de boven aangeduide variant op het reactiveringsmodel) was dan ook
vooralsnog nauwelijks mogelijk, (zie 2.3 betreffende het selectieve loonen salarisbeleidl. Immers de schaarste aan loongoederen zou leiden tot
prijsinflatie, waardoor de levensstandaard van hen die geen permanent
looninkomen hebben, zou worden aangetast.

De levensstandaard van de grote

massa's kan evenwel ook op andere wijze worden verbeterd, nl. door uitbreiding van de dienstverlening van de overheid aan deze groepen.

De

omvang en de samenstelling van deze dienstverlening veranderde aanzienlijk,
en reactivering via stijging van de overheidsuitgaven vond dan ook met name
plaats in de sfeer van de kollectieve voorzieningen (onderwijs, medische
voorzieningen, transport, drinkwatervoorziening) die in het bijzonder
werden gericht op de armste bevolkingsgroepen.

Het beleid van soberheid,

dat met betrekking tot de normale lonen en salarissen diende te worden
gevoerd, werd dus deels gekompenseerd door middel van dienstverlening door
de overheid.

In het geval van reaktivering zonder verbetering van inkomens-

verdeling als nevendoelstelling, is een bescheiden verhoging van de overheidsuitgaven voldoende om die reaktivering tot stand te brengen.

De

expansie van de overheidsuitgaven betaalt zichzelf, via het herstel van de
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belastinginkomsten.

Als echter ook doelstellingen van inkomensherverdeling

worden opgenomen, die gerealiseerd worden door middel van kollectieve
voorzieningen, dan moet de toename van de overheidsuitgaven groter zijn
i.v.m. de financiering van de kollectieve voorzieningen.

Ook al drukten

in Nicaragua de kosten van dergelijke voorzieningen niet geheel op het
overheidsbudget, een deel wordt geproduceerd door vrijwilligers in massa
campagnes (alfabetisatie, gezondheidszorg), toch was de toename van de
overheidsuitgaven aanzienlijk, zodat belastinghervormingen, belastingverhogingen nodig zijn om de overheidsuitgaven en -inkomsten, in evenwicht te houden.

Duidelijk is, dat een dergelijke benadering waarbij wordt ingegrepen in
de omvang en de samenstelling van zowel het aanbod van goederen en diensten
als van de vraag, alleen mogelijk is indien de overheid een zeer stevige
greep heeft op de ekonomie.
-

In Nicaragua is dat het geval, omdat:

er sprake is van een omvangrijke overheidssector, tot stand gekomen
o.a. via confiscatie van eigendommen van Somoza en van gevluchte
Somocistas.
de overheid via het genationaliseerde bankwezen en het voor een belangrijk deel genationaliseerde handelsapparaat kontrole kan uitoefenen op
de partikuliere sektor.
de huidige regering vooralsnog kan rekenen, en zeker in 1980 en 1981
kon rekenen, op een grote steun van de volksorganisaties waardoor een
zekere flexibiliteit in het te voeren ekonomische beleid mogelijk wordt.

Zoals in een eerder hoofdstuk aangegeven, beheersen staatsbedrijven in de
primaire sektor en de industrie 25 procent van de goederenproduktie, in de
diensten sektor is dat ongeveer 45 procent van het aanbod.

De uitdrukkelijke bedoeling van de reaktivering was en is de partikuliere
sector te incorporeren in het reactiveringsproces, waarbij de nadruk lag
op die goederen die prioriteit hebben, d.w.z. op de basisbehoeften van de
bevolking.

Een instrument voor het incorporeren van deze sector is het

afsluiten met de betreffende ondernemingen van produktie-overeenkomsten,
die het de bedrijven mogelijk maakt enerzijds krediet, deviezen en inputs
te verkrijgen, anderzijds hen verzekert van binnenlandse of buitenlandse
afzet, terwijl tevens de prijsrisiko's in de overeenkomsten worden betrokken,
zodat een redelijk rentabiliteitsnivo verzekerd is.
ondernemingen zijn dus beperkt in dit model.

De risiko's voor de
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Bij het reaktiveringsprogramma voor 1980 en 1981 ging het slechts om het
weer in gebruik nemen van de bestaande produktie-kapaciteit in de
partikuliere sektor, evt. om vervangingsinvesteringen, niet gedacht werd
vooralsnog aan uitbreidingsinvesteringen.
Een van de fundamentele doelstellingen van de nieuwe orde is, dat het
volk, georganiseerd, grotere invloed krijgt op de goederenvoorziening en
dienstverlening, op zowel produktie als handel. De Sandinistische produktieorganisaties A.T.C, (landarbeiders) en C.S.T. (vakcentrale) zijn de geëigende organen voor toenemende participatie van de basis in de produktiebeslissingen, de C.D.S. (wijkcomitees) voor wat betreft beslissingen met
betrekking tot het handels- en distributiebeleid. De steun van deze basisorganisaties verschaft de overheid de nodige speelruimte voor het sturen
van de ekonomie.

De reaktivering van de ekonomie, gebaseerd op een nieuwe bestedingspatroon,
droeg het risiko in zich van overexpansie van de geaggregeerde vraag, die
dan zou leiden tot inflatie of tot een verder oplopen van de buitenlandse
schuld (nu al op een per capita basis gelijk aan 1.5 x het inkomen per
hoofd van de bevolking). De bedoeling van het reaktiveringsprogramma was
juist, de konsumptienivo's van de massa's te verhogen en de akkumulatie
door de staat te doen toenemen binnen de grenzen van binnelandse en internationale markten. Dat wil zeggen zonder het land sterk te verschulden in
het buitenland en zonder inflatie te veroorzaken die juist de laagste
inkomensgroepen het meest benadeelt.

.3.3

Planning en realisatie in 1980

De Tabellen no. 1, 2 en 3 resumeren de onderlinge afstemming van de
aktiviteiten van de verschillende sektoren in 1980 en 1981.
Tabel no. 1 vertoont de reaktivering van de ekonomie, de afstemming van
de geaggregeerde vraag op het geaggregeerde aanbod, binnen de grenzen
die (in Tabel no. 2) gesteld worden door de betalingsbalans en (in Tabel
no. 3) door het Overheidsbudget/Nationale Financiële Systeem.
Deze drie tabellen, die in geresumeerde vorm drie essentiële aspekten
van de Nicaraguaanse ekonomie laten zien, te weten de gekontroleerde
selektieve groei, de externe stabiliteit en de financiële integriteit
van de overheid, komen in het navolgende aan de orde. Voor wat betreft
1980 zijn de plangegevens en de werkelijke uitkomsten bekend; voor 1981
gaat het nog om beleidsvoornemens en verwachtingen, aangevuld met partiële
uitkomsten.

- 127 -

Tabel no. 1, de makro-ekonomische balans, geeft in het bovenste gedeelte de
expansie van het geaggregeerde aanbod weer.
In 1980 steeg het bruto binnenlands produkt in reële termen met 10.7 procent
t.o.v. 1979, in de planning voor 1980 was een groei van 23 procent voorzien,
de reaktiveringsgraad van de ekonomie bereikte daarmee een
76% t.o.v. het jaar 1977, terwijl een

nivo van

nivo van 85% was voorzien.

Al in de planning voor 1980 was rekening gehouden met beperkingen t.a.v.
het opvoeren van de goederenproduktie. De landbouwproduktie werd geacht in
1980 nog iets te dalen onder het

nivo van 1979, dit als gevolg van de

oorlogssituatie van 1979 die nog nawerkte in de landbouwcyklus 1979/1980.
Dit was ook feitelijk het geval, de primaire produktie in 1980 lag ruim
10 procent onder het nivo van 1979, en kwam daarmee op een reaktiveringsgraad van 79% t.o.v. het jaar 1977. De industriële produktie die geschat
werd in 1980 met 18.2 procent te stijgen, nam in werkelijkheid toe met
13.3 procent, en bereikte daarmee een reaktiveringsgraad van 82% t.o.v.
het jaar 1977. Dit achterblijven vond zijn oorzaak in de grotere daling van
de primaire produktie dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor enerzijds
grondstoffen voor de voedselbewerkende industrie, de leer-^ en hout-verwerkende
industrie schaars werden en anderzijds de afzet van agrarische inputs zoals
bijv. bestrijdingsmiddelenvoordekatoenteelt, stagneerde. Ook de krisis
waarin de Centraal Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt is geraakt belemmerde het herstel van de afzet van de industrie.
De oorlogsschadebleek eveneens groter dan gedacht, terwijl de reaktie van
de partikuliere ondernemers tegenviel.
Ook qua samenstelling was de reaktivering van de industriesektor niet geheel
bevredigend in 1980. Industrieën die basis-behoeften van de grote massa
moesten bevredigen (bijv. textiel) en om die reden ook prioriteit genoten
herstelden zich langzamer dan voorzien, andere minder prioritair geachte
industrietakken (bijv. tabak en dranken) sneller dan verwacht.
In de planning voor 1980 werd een belangrijke bijdrage aan de materiële
produktie verwacht van de konstruktiesektor die in 1979 qua aktiviteit nog
niet op een kwart van het nivo van 1977 kwam. Voor 1980 werd een reaktiveringsgraad voorzien van 51%, maar de konstruktie-kapaciteit viel tegen, terwijl
de technische voorbereiding van projekten onvoldoende was gevorderd. Een
groot deel van de financiering van de konstruktie zou uit externe bronnen
komen en ook op dit terrein traden vertragingen op. Pas eind 1980 arriveerden de machines en werktuigen die de konstruktie-kapaciteit van de overheidssektor zullen

versterken.

ik- m a t e r i ë l e p r o d u k t i o s t e e g dan ook in

1980 n i e t met 9.7 p r o c e n t zu,;ls

doch s l e c h t s met '3.8 p r o c e n t , en de r e a k t i v e r i n g s g r a a d t . o . v .

voorzien,

1977 d i e b e -

r e i k t werd in 1980 was n i e t 79 doch s l e c h t s 7 5 . De k o r t e t e r m i j n g r . - zcr. van
de g o e d e r e n p r o d u k t i e waren h i e r m e e

bereikt.

1ABEL NO. i
De Aanbod en Vraagbalans
(millioenen Córdobas van 1980)
1978

1977

1979

1980

1981
plan

r e a k t i v e r i n g s g r a a d (d)
plan
reëel
plan
1980/77

1980/77

1981/77

Binnenlands Geaggregeerd Aanbod
Goederenproduktie (1+2+3)
1. Landbouw
2.

(a)

Industrie

1. Bouw en mi inbouw
ni.nsUn

(4+>>

4 . Overwegend O v e r h e i d

(6)

''. Overwegend T a r t i r u l i e r e n
Totaal

B.H..P.. (Goederen +
Diensten)

14.554

13.958

10.508

10.904

13.336

11

21

H

6.235

6.420

5.452

4.904

6.163

81

79

99

6.358

6.372

4.629

5.243

6.101

86

82

96

1.961

1.166

427

757

1.072

51

39

55

13.409

11.800

hV7_75

10.415

1 1.9h0

91

78

4.615

4.424

3.980

4.816

5.372

131

104

8.794

7.376

4.79'.

5.619

6.588

71

64

27.963

25.758

19.283

21.339

25.296

84

7b

43

75

H i n n e n l a n d s e G e a g g r e g e e r d e Vraag
7.008

2.875

348

3.400

4.880

1. V a s t e I n v e s t e r i n g e n

Overheid

3.047

1.541

678

2.500

3.380.

2 . Vaste I n v e s t e r i n g e n

Part.

3 . 139

1.895

726

400

500

13

16

822

- 561

-1.752

500

1.000

34

61

122

23.831

23.697

17.914

23.071

23.664

112

97

99

2.576

3.147

3.464

4.482

4.865

208

174

189

21.255

20.550

14.450

18.589

18.799

100

87

__88

Investeringen

3.

(1+2+3)

Voorraadverandering

Oonsumplie
4 . Consunmptie Overheid
5. Consumptie

Particulier

5.1 b a s i s consumptie
5.2 n i e t - e s s e n t i ë l e
Kxporten-Importen

70
82

11 1

(c)

10.411

9.988

7.424

9 . 147

10.245

111

88

98

cons.

10.844

10.562

7.026

9.442

8.554

90

87

79

-

814

1.717

-5.I32

-3.248

• 2.876

6.

Exporten

5.434

5.842

6.362

5.289

7.337

103

97

135

/.

Importen

8.310

6.656

4.645

10.421

10.585

101

125

127

27.96)
19.28 i
25.758
2 1 . )39
'lot,ial BRI' ( l n v e s t . t C o n s . +
25.296
84
76
90
Kxport-Import)
(a) omvat landbouw, v e e t e e 1 t . b o s b o u w , j a c h t en v i s s e r i j , (b ) omvat: Overheid, transport en communicatie, bankr i n g e n en a n d e r e f i n . i n s t . , e n e r g i e en d r i n k w a t e r , i e ) omvat: basis voedsel, bas is-k 1 eding en deel v. tr,
ansp.,
omvat n i e t : g r a t i s d i e n s t e n z o a l s g e z o n d h e i d s z . , onderw . etc. (d) relatie tussen nivo v. akt. in 1980 en 1977.
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De groei van de ekonomie in 1980 zou volgens de planning in sterke mate
afhangen van de expansie van de tertiaire sektor, met name van die
kollektieve voorzieningen waarin de overheid een overheersende rol
speelt: onderwijs, medische verzorging, openbaar vervoer, kommunikatie,
energie, drinkwatervoorziening, bankwezen.
De totale dienstensektor werd geacht in 1980 te groeien met 39,0 procent
t.o.v. 1979, 51,9 procent voor wat betreft de publieke sektor en 29,5
procent in de partikuliere

sektor, daarmee zou dan een reaktiverings-

graad worden bereikt van 91% t.o.v. 1977. In werkelijkheid was de groei
van de dienstverlening door de overheid in 1980 21,0 procent en die van
de partikuliere sektor 17,2 procent, in totaal 18,9 procent waardoor
een reaktiveringsgraad van 78 werd bereikt (104 in de overheidssektor,
64 in de partikuliere sektor.Al met al was er dus in 1980 sprake van een ongelijke expansie van de
ekonomie, het totale inkomen steeg sneller (10,7%) dan de materiële
produktie (3,8%) waardoor een sterke druk op de prijzen en op de
betalingsbalans zou ontstaan. Dit maakte een strenge kontrole nodig
van de partikuliere konsumptie enerzijds en de fiskaal-financiële balans
anderzijds.
Het onderste gedeelte van tabel no. 1 geeft de reaktivering weer van de
vraag. In de planning voor 1980 was de hoogste prioriteit toegekend aan
de reaktivering van de bestedingen van de grote massa's, daar waar het ging om basisbehoeften als voedsel, kleding, medicijnen. Deze reaktivering zou worden bereikt
met name via herstel van de werkgelegenheid en via een selektief salarisbeleid. In de planning voor 1980 waren 95.000 additionele arbeidsplaatsen voorzien, in werkelijkheid kwamen er 112.300 tot stand, waarmee het
werkeloosheidscijfer daalde van ruim 28 procent eind 1979 tot 17,5 procent
eind 1980. Met betrekking tot de lonen en salarissen werden maatregelen
genomen, die de laagste inkomensgroepen ten goede kwamen. Op 1 juni 1980
werden de lonen verhoogd van de arbeiders met inkomens beneden de
0 1.200 per maand, dit betrof een kleine 30 procent van de werkende loontrekkers en met name landarbeiders.
Op grond van de verwachte toename van de materiële produktie met ongeveer
10 procent werden loonsverhogingen

van 10 procent vastgesteld. In

enkele bedrijven werden voor arbeiders met inkomens tot 0 3.000 per maand
eveneens loonsverhogingen goedgekeurd, waarbij een globale verhoging van
10 procent zó over de verschillende loonklassen werd verdeeld dat de
lagere kategoriën het meest profiteerden.
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De bedoeling was een reaktiveringsgraad van de vraag naar basis-goederen
(eerste levensonderhoud) te bereiken van 111 procent t.o.v. het nivo
van 1977, maar de beperkingen aan de aanbodszijde van de goederenproduktie was er oorzaak van dat in werkelijkheid slechts een nivo van
88 procent werd gehaald.
De levensstandaard van de lagere inkomensgroepen werd, zoals boven vermeld,
aangevuld met kollektieve voorzieningen, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook op het terrein van sociale zekerheid,
welzijnswerk en kuituur. De overheidskonsumptie groeide snel en bereikte
in 1980 een reaktiveringsgraad van 174 t.o.v. 1977. De overheidsuitgaven
voor onderwijs en gezondheidszorg vertegenwoordigden in 1978 2,1 procent
van het bruto binnenlands produkt, in 1980 was dit opgelopen tot
7,2 procent, terwijl tevens de toegankelijkheid tot deze voorzieningen
radikaal veranderd was. Door gebruik te maken van massa-kampagnes in
zowel onderwijs (alfabetisatie) en gezondheidszorg (voorlichting en inenting) wordt de bereidheid en kapaciteit van het volk gemobiliseerd om
zelf de sociale problemen op te lossen. Daarmee worden de overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen laag gehouden. De in 1980 gevoerde
alfabetisatie kampagne werd voor het overige geheel met externe fondsen
gefinancierd.
De verbetering van de inkomensverdeling, hoewel beperkt door het achterblijven van de goederenproduktie, werd dus heel uitdrukkelijk opgenomen
in de planning voor 1980 en kon voor een groot deel ook worden gerealiseerd. Naast de aangegeven aanvulling van de nominale lonen met 'sociaal
inkomen', via collectieve voorzieningen, werden in dit verband de prijzen
van de goederen

bestemd voor eerste levensonderhoud streng in de hand

gehouden. In de planning voor 1980 mochten de prijzen van basis-goederen
slechts met 10 procent stijgen, die van niet-basis-goederen werden
voorzien met 36 procent te stijgen. In werkelijkheid vielen deze percentages iets hoger uit dan gepland, de gemiddelde prijsstijging over 1980
bedroeg 27 i.p.v. 22 procent, maar de verhouding tussen eerste levensonderhoudsartikelen en minder noodzakelijke goederen bleef gehandhaafd.
Toch was de reële toename van de niet-essentiële
iets groter dan die van de essentiële

konsumptie in 1980 nog

konsumptie.

De reaktivering van de konsumptie van minder noodzakelijke goederen
kwam daarmee op 87 t.o.v. het jaar 1977, bijna gelijk aan die van de
essentiële

konsumptie die

zoals aangegeven een nivo van 88 bereikte.
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De niet-essentiéle

konsumptie moet worden beperkt om een evenwicht

in de bestedingen tot stand te brengen. Daarbij gaat het om een duidelijke matiging van de bevoorrechte inkomensgroepen. De kontrole
van dit deel van de partikuliere konsumptie vindt plaats via een stringent
salarisbeleid inde overheidssektor en in de partikuliere bedrijven via
het toezicht op de kollektieve arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten, verder door middel van belastingverhogingen en via een gedifferentieerd prijsbeleid zoals boven aangegeven voor de verschillende
goederen kategorieen. Het is duidelijk, dat de beperking van de konsumptie
van niet-essentiële goederen een grote aanslag doet op de solidariteit
van de middengroepen met het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel. Gezocht
zal moeten worden - althans op de korte en middenlange termijn naar
niet-materiële

prikkels om deze groepen te motiveren.

Dat de niet-essentiële

konsumptie sterker is gestegen dan de essentieele

konsumptie wijst erop, dat de sturing van de ekonomie nog onvolledig is.
Het akkumulatiemodel. Voor 1975-76 werd 85 procent van de investeringen
door de partikuliere sektor gedaan, sindsdien heeft deze sektor het
investeringsnivo zeer sterk verlaagd en nu moet de publieke sektor
85 procent van de investeringen tot stand brengen. Dit is erg moeilijk,
omdat de overheid slechts 25 procent van de materiële

produktie kontro-

leert. De bruto investeringen in duurzame, vaste aktiva in 1980 van de
publieke en partikuliere sektor samen, als ook de voorraadtoename vertegenwoordigde een bedrag gelijk aan 16 procent van het bruto binnenlands produkt. Dat is voor een nog zwakke ekonomie, met een overweldigende behoefte aan

nog de noodzakelijkste produkten, een grote inspanning.

In de planning voor 1980 was voorzien dat 48 procent van de investeringen
zou plaatsvinden in projekten betrekking hebbend op de ekonomische infrastruktuur, 37 procent op de sociale infrastruktuur, terwijl slechts
15 procent in de direkt-produktieve sektor zou terecht komen (dus in de
A.P.P.

de area eigendom van het volk). Deze verdeling viel in werkelijk-

heid iets anders uit, de direkt-produktieve investeringen vertegenwoordigden een 35 procent, met name omdat het machinepark in de A.P.P.
landbouwbedrijven relatief grote vervanging vereiste. Terwijl de geringe
konstruktie kapaciteit de investeringen in de ekonomische en sociale
infrastruktuur afremden, hoewel ook vertragingen in de (externe) financiering van deze projekten een rol speelden.
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Het is duidelijk, dat de grote partikuliere ondernemers in 1980 zich
niet bereid hebben getoond de reaktivering van de ekonomie met hun
eigen investeringen te ondersteunen. De investeringen in de partikuliere
sektor hadden vooral betrekking op de rekonstruktie van gebouwen,
herstel van het machinepark, een beginnend op peil brengen van de
veestapel en bepaalde investeringen in de koöperatieve sektor, als ook
op enige voorraadtoename.
De opzet was in 1980 de investeringen geheel te financieren uit langlopende buitenlandse leningen, omdat de kapaciteit voor binnenlandse
besparingen zeer gering was, in werkelijkheid werd slechts 40 procent
uit externe bronnen gefinancierd, waarmee de druk op de betalingsbalans
en op het nationale financiële systeem toenam.
Tabel no. 2, de betalingsbalans, weerspiegelt voor wat betreft 1980 de
resultaten van de reaktivering van de ekonomie en de weerslag van de
gebeurtenissen in de wereldekonomie. Het tekort op de lopende rekening
in 1980 bedroeg 382 miljoen US dollars i.p.v. de voorziene 249 miljoen.
De uitvoer die geschat was op 524 miljoen, leverde slechts 470 miljoen op,
omdat de inzaai van katoen in het seizoen 1979/80 lager uitviel dan
verwacht en de oorlogsschade in de exportindustrie groter dan gedacht.
Het achterblijven van de materiële produktie bij de reaktivering van de
partikuliere konsumptieve vraag noodzaakte tot de invoer van US $ 70 miljoen méér dan voorzien in konsumptiegoederen, waaronder ook niet-essentiële

goederen. De hogere prijsstijging dan verwacht van aardolie en

aardolieprodukten, de te laag geschatte uitgaven voor rente en aflossing
op de buitenlandse schuld en de geringere beschikbaarheid van externe
financiering voor het investeringsprogramma oefenden een negatieve druk
uit op de betalingsbalans. De (bruto) externe financiering bedroeg
US $ 574 miljoen, ofschoon in de planning, op grond van de extreem grote
buitenlandse schuld, de maximaal toelaatbare externe financiering veel
lager was gesteld.
Tabel no. 3, de fiskaal-financiële balans. De transakties van de Centrale
Overheid en van het genationaliseerde bank- en kredietwezen, dat wordt
aangeduid als het Nationale Financiële Systeem (NFS), zijn sterk aan
elkaar gerelateerd, via tekorten of overschotten waarop de twee programma's
uitkomen. Vandaar de noodzaak om beide programma's globaal te plannen.
In 1980 werd voor het centrale overheidsbudget een tekort van US $ 42,5
miljoen gedekt met krediet van het NFS.
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In een ekonomisch model als dat van Nicaragua, semi-gepland, ligt

de

verantwoordelijkheid voor de reaktivering en herstrukturering van de
ekonomie bij de centrale overheid, het NFS wordt direkt gebruikt om
dit overheidsbeleid te realiseren.
De overheidsbestedingen worden zoals reeds aangeduid, sterk gericht op
kollektieve voorzieningen, vooral ten behoeve van de grote massa met
lage inkomens en op investeringen in de ekonomische en sociale infrastruktuur. Deze heroriëntering van de overheidsuitgaven doet het aandeel
van de overheidsbestedingen in het bruto binnenlands produkt stijgen van
21 procent in 1978 naar 29 procent in 1980. De overheidsinvesteringen
werden zoals aangegeven voor 40 procent gefinancierd uit externe bron.

TABEL NO. 2

De betalinjgsbalans
(miljoenen US dollars)

198015

2)
1981 '

1978

1979

1. uitvoer f.o.b.

646

598

470

680

2.

553

388

787

865

invoer c.i.f.

870

956

-

245
165
328

160
256
380

132

160

invoer f.o.b.

-

3.

konsumptiegoederen
brandstoffen etc.
grondstoffen, halffabrikaten
machines en werktuigen

saldo handelsbalans (1-•2)

4. saldo dienstenbalans

+93

+210

-317

-185

-127

-145

-88

-132

23

24

5. giften
6.

-34

+65

-382

-293

7. kapitaalsrekening

-250

+28

+213

+283

8. saldo betalingsbalans

-284

+93

-169

-10

saldo lopende rekening

1) schatting
2) planning
Bron: Ministerie van Planning (MIPLAN)

TABEL NO. 3
Fiskaal Financiële Balans
(miljoenen Córdobas)
1978

1979

1980

2)

1981

CENTRALE OVERHEID

NATION. FINANCIËLE SYSTE

totaal van uitgaven (1+2+3)

3.182

3.070

6.230

8.793

1.
2.
3.

1.679

570
276

4.019
1.670

3.070

541

5.776
1.608
1.409

lopende uitgaven
kapitaalsuitgaven
rente en afl. overheidsschuld

821
682

totaal van inkomsten (4+5)

1.621

1.816

4.344

6.045

4.

1.603

1.816

4.344

5.607

lopende inkomsten

18
5.

—

—

438

kapitaalsinkomsten

-76

-358

325

-169

-1.561

-1.254

-1.886

-2.748

1.496
65

758
496

776
1.110

1.506
1.242

1.254

1.886

2.748

saldo op lopende rekening (4-1)
tekort centrale overheid
financiering intern
extern
totaal

1.561

1. mutaties in liquide
aktiva
-

bankbiljetten
korte termijn
deposito's
lange termijn
deposito's

2. buitenlandse middelen
Totaal van middelen (1+2

3. mutaties kredietverlening aan:
centrale overheid
- partikul. en APP
4.

mutaties in overige
netto aktiva

5.

mutaties in bruto
internat, reserves

Totaal aanwendingen
(3+4+5)

1)Betreft alleen de Centrale Overheid, niet de lokale overheden en de gedecentraliseerde i
2)Plan.
Bron: Ministerie van Planning (MIPLAN)
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De lopende inkomsten van de centrale overheid namen in 1980 al toe tot
20 procent van het bruto binnenlands produkt (tegen 11 procent in 1978),
dat is ook nodig, niet alleen om de uitbreiding van de kollektieve voorzieningen te financieren, maar ook om de vraag naar niet-essentiële
goederen te reduceren en op langere termijn om het N.F.S. te voeden.
Als en in de mate waarin de hogere inkomensklassen opnieuw gaan sparen
bij het N.F.S. zullen deze laatste doelstellingen beperkter kunnen zijn.
Verdere belastingverhogingen zullen in de toekomst nodig zijn.
Het monetaire programma (het rechterdeel van tabel no. 3) dient enerzijds
om een beperking van de partikuliere consumptieve bestedingen tot stand
te brengen, zodat de overheidsuitgaven ten behoeve van kollektieve voorzieningen kunnen toenemen. Ook is het de bedoeling binnen de partikuliere
bestedingen meer ruimte te scheppen voor de laagste inkomensgroepen.
Dat zijn de doeleinden van de 'monetaire discipline' die wordt nagestreefd.
In 1980 lukte het redelijk om de bankbiljetten uitgifte te beperken
overeenkomstig het voornemen om de inflatie terug te brengen, vond een
zeker herstel plaats van de partikuliere besparingen bij het N.F.S.
en werd nog een forse injektie ontvangen van buitenlandse middelen
afkomstig van kredieten ten behoeve van de reaktivering. Maar de kredietverlening aan de partikuliere en APP sektor liep lelijk uit de hand.
Tegenover een zeer royale kredietverlening stond een laag nivo van terugbetaling, tengevolge van verschillende oorzaken: langzaam herstel van het
produktieapparaat van de oorlogsschade, vermindering van de produktiviteit,
het ontbreken van financiële discipline in de APP sektor en het lage nivo
van aanwending van eigen financiële middelen door die ondernemers die wel
in staat maar niet bereid waren bij te dragen aan de financiering van de
produktie.
Het saldo van de kredietverlening aan deze sektoren kwam dan ook op het
dubbele van het geplande nivo, op een bedrag gelijk aan 19 procent
(i.p.v. de geplande 10) vanhetb.txp. . Dit leidde dus tot het gebruik maken
van externe middelen, met als gevolg een ongewenst geachte groei van de
geldhoeveelheid en een bijbehorende druk op de prijzen.
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IV.3.4

Planning 1981

In de planning voor 1981 wordt geprobeerd de nodige korrekties aan te
brengen ten aanzien van die aspekten die in 1980 in ernstige mate afweken
van de planning. De bespreking van deze aspekten zal eveneens plaatsvinden aan de hand van de drie balansen.
De fundamentele doeleinden voor 1981 zijn:
-

het reaktiveringsproces begonnen eind 1979 te beëindigen
(met name m.b.t. de basisbehoeften)

-

voortgang te maken t.a.v. het bereiken van grotere ekonomische
onafhankelijkheid

-

een begin te maken met een proces van akkumulatie en

herstruk-

•fcurering van de ekonomie.
De gedachten achter het programma voor 1981 verschillen niet wezenlijk
van die voor 1980, maar er doen zich een aantal problemen voor, niet
slechts van konjunkturele, maar van strukturele aard.
De mogelijkheden om de buitenlandse verschulding te vergroten zijn vrijwel
uitgeput. De invoer kan het gat tussen binnenlandse vraag en binnenlands
aanbod niet langer overbruggen, zoals in 1980 gebeurde.
Zodat het absoluut nodig is om de binnenlandse produktie en produktiviteit
op te voeren, en om de binnenlandse vraag te beheersen. Dit laatste dan
duidelijk in de richting van vermindering van de vraag naar niet-essentiële goederen, zodat de basis-behoeften van de grote massa bij voorrang
kunnen worden bevredigd.
De produktiviteitsvermindering die zich na de revolutie heeft voorgedaan
is een ernstig probleem. Deze vermindering kan worden toegeschreven aan
veranderingen in de arbeidsverhoudingen, de onderdrukking en de angst
vormde de basis van de produktiviteit van de arbeiders, nu er een sfeer
van ontspanning onder hen is ontstaan is de produktiviteit gedaald. Het
is nodig deze opnieuw op te voeren.
De investeringen (vooral die van de overheid, die in 1980 85 procent van
het totaal uitmaakten) berustten voor een groot deel eveneens op buitenlandse financiering. De stroom van buitenlands kapitaal kan echter niet
lang meer duren, een proces van binnenlandse besparingen moet op gang
gebracht worden.
De trefwoorden die aan het programma voor 1981 zijn meegegeven luiden:
soberheid en doelmatigheid.
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De makro-ekonomische balans.
Voor 1981 is een groei gepland van het b.b.p. van 18,5 procent, de materiële
produktie moet met 22,3 procent toenemen, diensten met 14,6 procent
t.o.v. de gerealiseerde waarden in 1980, dus een omkering van de situatie
van 1980 toen juist de dienstensektor meer toenam.
De materiële produktie kan ook toenemen, omdat de landbouwcyklus 1980/81
weer bijna genormaliseerd was. Eind 1981 begin 1982 hoopt men m.b.t.
de belangrijkste volksvoedselgewassen, maïs, rijst, bonen een nivo van
volledige zelfvoorziening bereikt te hebben. De katoenproduktie zal ook
in 1981 nog niet geheel het vroegere nivo bereiken.
De landbouwsektor zal daarmee in 1981 een reaktiveringsgraad bereiken van
99 procent t.a.v. het nivo van het jaar 1977.
De industriële produktie moet in 1981 stijgen met 16,4 procent t.o.v. 1980.
De reaktivering van de agrarische produktie en de integratie van landbouw
en industriële produktie lijkt daaraan ten grondslag, maar ook worden
produktieverhogingen verwacht in de textiel-, de metaal- en de chemische
industrie.
Het is overigens de vraag of deze doelstelling kan worden gehaald. Een groot
probleem van de industriële struktuur is, dat voor elk $ 1 die men produceert, grondstoffen ter waarde van $ 0,60 moeten worden ingevoerd. De animo
van de partikuliere ondernemers om te produceren en te investeren is nog
gering. En stakingen (o.a. in de vitale textielfabriek 'Fabritex')
hebben de produktie negatief beïnvloed. Het is dus de vraag of

de

reaktiveringsgraad van 96 zal worden gehaald.
De bouwsektor zal volgens de planning in 1981 met ruim 40 procent groeien,
al met al zal daarbij nog slechts een reaktiveringsgraad van 55 worden
bereikt.
De materiële produktie in totaal komt in deze planning op een reaktiveringsgraad van 92, terwijl de samenstelling van het aanbod aanzienlijke dichter
bij de doelstelling van reaktivering van de essentiële goederen zal zijn
gekomen.
De diensten van de centrale overheid zullen nog slechts weinig toenemen.
Dit is een zeer bewust beleid, dat niet ontkent dat de kollektieve voorzieningen nog zeer onvoldoende zijn, maar dat de nadruk legt op, en voorrang geeft aan de direkt-produktieve sektoren. De dienstverlening door
de overheid wordt doelmatiger opgezet, met het

oog.

ook daarop gede-

centraliseerd naar regio's en zal ook in de toekomst gebruik blijven maken
van het kampagne model. Groeide in 1980 de dienstensektor van de overheid
sneller dan die van de partikuliere
worden omgekeerd.

sektor, in 1981 zal deze situatie
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De

werkgelegenheid moet in 1981 met 61.400 nieuwe arbeidsplaatsen toenemen,

47.700 in direkt produktieve aktiviteiten (landbouw, industrieën, bouw) en
18.700 in de niet direkt produktieve sektoren (handel, diensten, e t c ) . Als
dit programma wordt gerealiseerd zal het werkloosheidscijfer dalen van 17.5
in 1980 naar 13.3 procent in 1981.
De voorlopige informatie over 1981 geeft aan dat de industrie- en konstruktie
sektor zich in 1981 niet geheel volgens plan ontwikkelden. Dit impliceert dat de
werkgelegenheid op het platteland zich veel gunstiger ontwikkelt dan in de stad. Het
is niet uitgesloten, dat aan een zekere ombuiging van de imigratie naar de stad
moet worden gedacht.
Wat betreft de vraagzijde (het onderste deel van Tabel no. 1) is ook in 1981
een duidelijke bemoeienis met omvang en samenstelling voorzien. De overheidsconsumptie zal met niet meer dan 8.6procent groeien in 1981, de particuliere
consumptie met niet meer dan 1.1 procent. Maar hier is een duidelijk onderscheid tussen de consumptie van essentiële goederen waarvan de consumptie nog
met

12 procent zal toenemen, zodat een reaktiveringsgraad van 98 zal worden be-

reikt, én de consumptie van niet-essentiële produkten, die geacht wordt met
9 procent te dalen. Dit laatste op basis van een restriktief import beleid
t.a.v. deze produkten.
Een strenge controle van de prijzen van eerste levensonderhoudartikelen en
een beheersing van lonen en salarissen (met verhogingen voor de laagstbetaalden)
moet voorkomen dat het proces van inkomensherverdeling wordt teruggedraaid.
Dit inkomensbeleid is niet eenvoudig te realiseren, de middenklasse legt zich
niet zonder meer neer bij deze herverdeling; 250 a'rtsen en 400 ingenieurs
verlieten het land, omdat zij (naast politieke zorgen) hun levensstandaard zagen
teruglopen. De inflatie in 1981 (voorzien was ± 20 procent) bedroeg ongeveer
35 procent, maar

duurzame gebruiksgoederen als transistor-radio's

en strijk-

ijzers stegen 300 procent in prijs.
De overheidsinvesteringen in duurzame, vaste aktiva zullen ook in 1981 het
leeuwenaandeel uitmaken van de totale bruto investeringen in vaste aktiva en
in voorraden. Dit totaal moet equivalent zijn aan 20 procent van het b.b.p.
Het is duidelijk dat als ook het nadelig saldo van de betalingsbalans moet worden
verminderd een zeer grote inspanning nodig is m.b.t. de binnenlandse besparingen.
Van de overheidsinvesteringen zal 36 procent plaatsvinden in de direkt-produktieve sektor, 39 procent in de ekonomische infrastruktuur en 25 in de sociale infrastruktuur.
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Bouw en invoer van machines en werktuigen zullen elk ongeveer 40 procent van
de investeringen betreffen.
De financiering van de overheidsinvesteringen zal ook in 1981 nog grotendeels
plaatsvinden met buitenlandse kredieten. De vertragingen die in 1980 optraden
hebben ertoe geleid dat in 1981 verschillende kredieten afkomen. Ongeveer
76 procent van de overheidsinvesteringen wordt extern gefinancierd.
Van de geplande partikuliere investeringen in 1981 is weinig terechtgekomen. De
planning geeft aan dat deze sektor ongeveer 60 millioen dollar geacht werd te
investeren, in werkelijkheid heeft naast een nog niet bekende bruto-^investering
een kapitaalsonttrekking plaatsgevonden van US$ 120-140 millioen. En dit gebeurt op een wijze die moeilijk te kontroleren valt,
De betalingsbalans 1981,
Ondanks bijzonder moeilijke omstandigheden probeert de planning voor 1981
het externe evenwicht te herstellen. Verdere buitenlandse verschulding wordt
als heilloos gezien, reden waarom de uitvoer weer op het vooroorlogspeil
dient te worden gebracht, de invoer van met name consumptie-goederen moet
worden beperkt en de beschikbare deviezen zo rationeel mogelijk moeten worden
aangewend.
De buitengewoon moeilijke situatie wordt duidelijk, als men beziet dat in
1981 28 procent van de geplande export opbrengsten moet worden besteed aan
schuldaflossing en interest betaling op de buitenlandse schuld en 38 procent
nodig is voor de import van energie.
Twee derde van de exportopbrengsten, gepland op 680 millioen US dollars, ligt
daarmee reeds vast. In werkelijkheid is in 1981 slechts uitgevoerd voor de
waarde van US $ 540 milloen, waarmee de crisissituatie is aangegeven. De geplande vermindering van het saldo op de lopende rekening zal waarschijnlijk niet gerealiseerd zijn en opnieuw zal een beroep moeten zijn gedaan op externe
financiering in een mate die de planners wilden vermijden,
De fiscaal-financiële balans 1981.
Het totaal van uitgaven van de centrale overheid zal in 1981 in lopende prijzen
volgens de planning met 41 procent stijgen t.o.v. 1980. Terwijl de kapitaalsuitgaven vrijwel op het nivo van dat jaar blijven, zijn het vooral de lopende
uitgaven t.b.v. kollektieve voorzieningen en t.b.v. de rente en aflossing op
de staatsschuld die deze stijging veroorzaken.
De inkomsten zullen met 39 procent stijgen, waarbij een geringe verschuiving
zal optreden van de indirekte naar de direkte belastingen (30 procent in 1981).
Het aandeel van de overheidsbelastingen blijft daarmee ongeveer op het nivo
van 1980, 29 procent van het b.b.p.

- 140 Het tekort op het overheidsbudget zal nog iets groter zijn in 198 ï dan in 1980,
de bui tcnlandse t üianr ier in;; zal opnieuw een 40 procent van lieL tekort cl e «eken,
zodat de kredietverlening aan de overheid zal verdubbelen, t.o.v. 1980.
De kredietverlening aan de partikuliere sektor en de APP sektor blijft hoog,
maar zal onderworpen worden aan een grotere discipline.
IV. 3.5

Slotopmerkingen

Het is duidelijk dat het Sandinistische Reaktiveringsmodel een aantal interne
spanningen vertoont, die als ze niet worden

beheerst, onevenwichtigheden

zullen veroorzaken die tot ernstige destabilisering van de nicaraguaanse
ekonomie kunnen leiden.
-

In de eerste plaats moeten de konsumptieve bestedingen worden beperkt, omdat de
produktie kapaciteit op korte termijn beperkt is en er duidelijke grenzen
gesteld moeten worden aan de externe verschulding. Deze beperking van de
konsumptie bestedingen moet worden ingekaderd in een beleid waarbij
bovendien nog het aksent wordt verlegd van niet-essentiële konsumptie
uitgaven naar basis-behoeften van de inkomensgroepen.
In de tweede plaats wordt niet het gehele vroegere produktie patroon hersteld, de eerste stappen worden genomen in de richting van een herstrukturering
van de ekonomie. Dat impliceert dat niet alle takken van produktie in
dezelfde mate worden gereaktiveerd, dat de overheidsbemoeienis met de
partikuliere sektor toeneemt en de direkte participatie van de staat in
de ekonomie vergroot wordt. Het hele model van de gemengde ekonomie is
daarmee in diskussie.

Uit de aanwezige spanningen kunnen een aantal aspekten worden afgeleid die
kritisch zijn voor het slagen van het nicaraguaanse reaktiverings-programma:
-

het op peil brengen en handhaven van de levensstandaard van de lagere inkomensgroepen, via planning en kontrole van de loongoederen voorziening
en via kontrole van lonen en salarissen die afgestemd dienen te worden
op dit aanbod.

-

het aanvullen van deze levensstandaard met kollektieve voorzieningen, die
tegen lage kosten worden verschaft.

-

kontrole van de invoer teneinde de externe verschulding te beperken, wat
neer komt op het beperken van de import van niet-essentiële goederen.

-

belastingverhoging, omdat zonder deze verhoging het monetaire evenwicht ontbreekt; de inflatie die daaruit voortkomt zal de levensstandaard van de
lagere inkomensgroepen direkt nadelig beinvloeden.
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het vinden van wegen om de middenklasse van technici, artsen, etc. via
andere dan materiële beloning te incorporeren in het reaktiveringsproces,
rationalisatie van de ruilverhouding tussen de publieke en partikuliere
sektor waarbij het hele pakket van relaties tussen Staat en partikuliere
sektor wordt overwogen: belastingen, produktie overeenkomsten, tarieven van
openbare nutsbedrijven, kredietverschaffing, overhevelen van besparingen,
beschikbaarheid van deviezen, ca.o.'s etc.
Het gaat er ook bij deze sektor om, dat de socialiseringsprocessen niet
slechts de uitgaven, maar ook de inkomsten zijde omvatten, zo niet dan
zullen zich diepgaande onevenwichtigheden in de ekonomie ontwikkelen,
surplusvorming in de Staats- en APP sektor, naarmate de partikuliere sektor
in dit aspekt tekort schiet,

-

herstel van de produktiviteit die tengevolge van de sociale veranderingen (afnemen van respressie, wijzigingen in arbeidsvoorwaarden) is afgenomen.

Literatuur
-

Ministerio de Planification: "Plan de Reactivación Economica en Beneficio
del Pueblo", Managua, 1980

-

Ministerio de Planificacion; "Evaluacion Sector Agrópecuario Primer
Semestre 1980", documento de trabajo, agosto, 1980

-

IEPALA^-Instituto de Estudios Politicos para America Latina y Africa,
"Nicaragua, el Pueblo vence a la Dinastïa", Madrid 1979.

-

Ministerio de Planificaci5n:"Programa Económico de Austeridad y Eficiencia"
Managua, 1980.
"Nicaraguaanse Ekonomie, Doelstellingen en Problemen", in Alerta,
februari 1982.

- 142 -

Hoofdstuk

V

: de rol van de agrarische
van de Nicaraguaanse

V.1.

Nicaragua, een economie in

sector

in het

transitieproces

economie

transitie

Na de overwinning van het Sandinistisch bevrijdingsfront FSLN
(19 juli 1979) wordt in Nicaragua geprobeerd binnen het kader van
een gemengde economie een autonoom nationaal

gericht ontwikkelings-

proces in gang te zetten.
Het nieuwe economische beleid staat op korte termijn in het teken
van de reactivering van de economie (herstel van de beschadigde
productie-capaciteit, creatie van werkgelegenheid en voorziening van de
2)
basis-behoeften van de bevolking)
Het reactiveringsproces gaat uit van de bestaande productiecapaciteit:
door toename van de overheidsinvesteringen wordt een directe productie-toename gerealiseerd op basis van de benutting van de bestaande
overcapaciteit. Daarbij wordeni.h.b. die sectoren gestimuleerd, die
prioriteit hebben i.v.m. de wederopbouw

(bouw-sector), de buitenlandse

handel (vnl. agrarische exporten; t.b.v. deviezen voor noodzakelijke
importen van voedsel, medicijnen en industriële inputs en voor de
buitenlandse schuldaflossing) en de binnenlandse voedselvoorziening.
In de tweede plaats staat de verhoging van de levensstandaard van de
bevolking centraal. De toegenomen werkgelegenheid en de verbetering
van de arbeidsvoorwaarden leiden tot een sterke stijging van de loonsom. Aangezien een loonsverhoging in verband met de schaarste aan
loongoederen (stagnatie van de binnenlandse voedselproductie t.g.v geringe
inzaaiing tijdens de oorlog; gebrek aan deviezen voor voedsel importen)
het gevaar van een inflatoire ontwikkeling inhoudt, wordt in eerste
instantie een reële verhoging van de levensstandaard bewerkstelligd via
overheidsuitgaven voor sociale en collectieve voorzieningen (onderwijs,
gezondheidszorg, transport, water en electra, etc.) - het zgn. "social wage"

1) de term "Sandinistisch" verwijst naar A.C. Sandino, de leider van het
nationalistische boerenverzet tegen de Amerikaanse bezetting van
Nicaragua in de jaren '20 en '30, en daarmee de inspirator van het in
1962 opgerichte Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN)
2) Programa de Reactivación Económica en beneficio del pueblo,1980.
Ook: drs. J.P. de Groot, "Nicaragua, het Sandinistisch Reactiveringsmodel", november 1980. j zie ook hoofdstuk IV.
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en door vergroting van de bevolkingsparticipatie in de beleidsvoering
op alle niveau's ("moral incentives").
Hetreactiverings-programma ontmoet evenwel een aantal duidelijke
beperkingen in de historische ontwikkeling van de structuur van de
Nicaraguaanse economie. Tot de belangrijkste structurele problemen
behoren
a)

:

de onevenwichtige productie-structuur
Vooral in de jaren '50 en '60 heeft Nicaragua een fase van snelle
kapitalistische ontwikkeling doorgemaakt. De commercialisatie van
de exportlandbouw (katoen, koffie, suiker en vlees) en de
expansie van de industrie (vooral chemische industrie; buitenlandse investeringen in het kader van de import-substitutiepolitiek
van de Centraal-Amerikaanse gemeenschappelijke markt) hebben aanleiding gegeven tot een geconcentreerde economische groei rondom
2)
een drietal "business groups" . Op het gebied van de economische
structuur heeft dit ontwikkelingsmodel geleid tot een grote
handelsafhankelijkheid (groot handelsaandeel, goederen-concentratie
en regionale concentratie van de exporten; export van onbewerkte
landbouwproducten en chemische producten, import van kapitaalgoederen,
industriële grondstoffen en luxe consumptiegoederen), tot een sterk
dualisme

binnen de agrarische sector (kapitaalintensieve export-

bedrijven, kleinschalige arbeisintensieve voedselproducten) en
tot een onevenredige groei van de urbane tertiaire sector.
b)

de grote werkloosheid en de ongelijke inkomensverdeling. De snelle
bevolkingsgroei en de bijzondere kenmerken van de bevolkingsstructuur
(regionale en urbane concentratie, onevenwichtige leeftijdsopbouw,
etnische minderheden) vereisen een snelle toename van de werkgelegenheid. Het kapitaal-intensieve ontwikkelingsproces (zie a) levert relatiel
slechts weinig werkgelegenheid en resulteert in een omvangrijke (seizoens)
werkloosheid en 'underemployment'. Het 'arbeidssurplus' leidt tot een laag
absoluut (en reëel dalend) loonnivo en een zeer ongelijke structuur van
inkomensverdeling.

c)

de tekorten in de financiering van de economische ontwikkeling,Vanaf i950
bestaan er in toenemende mate tekorten op de betalings-

1) R. Ruben, "De structuur van de Nicaraguaanse economie", augustus
1981 (mimeo) ïzie ook hoofdstuk II
2) H.W. Strachan, "Family and other business groups in Nicaragua",
New York 1976.
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Het betalings-balans-tekort komt voort uit de noodzakelijke importen van olie,kapitaalgoederen en industriële grondstoffen, uit
winstoverboekingen

(en in de oorlogsjaren ook kapitaalvlucht) en

luxe importen, veroorzaakt door het import-substitutie karakter
van het industrialisatie-model en door de ongelijke binnenlandse
inkomensverdelings (en vraag-)structuur.
Het overheidstekort werd mede veroorzaakt door de controle van Somoza
c.s. over de economische en politieke sleutelposities en de daarop
gebaseerde "Bereicherungsdiktatur"

. De optredende financiële

tekorten worden gedekt door buitenlandse leningen (verschulding)
en door binnenlandse geldschepping (inflatie)
Teneinde op langere termijn deze beperkingenvan de economische structuur
te overwinnen is een programma van herstructurering gewenst. Daarbij
gaat het om het selectief en gericht aanbrengen van wijzigingen in de
structuur van de economie, teneinde te komen tot meer fundamentele aanpassingen van de productie-wijze en de inkomensverdeling. Tot de belangrijkste economische doelstellingen hiervan behoren:
a)

vergroting van de productie en van de productiviteit

b)

garantie van de voedsel-"self sufficiency" (incl. herstructurering
van de vraag)

c)

bevordering van de binnenlandse integratie van de productiestructuur (incl. regionale ontwikkeling)

d)

bevordering en diversificatie van de exporten ("diversificatie van
de export-afhankelijkheid")

e)

vermindering van het agrarisch dualisme

f)

verbetering van de inkomensverdeling, van de arbeidsvoorwaarden en
van de levensomstandigheden.

1) H.Jung, "Nicaragua: Bereicherungsdiktatur und Volksaufstand", Frankfurt/
Main 1980.
Jung duidt hierbij op het gebruik van het staatsapparaat (belastingen,
concessies, subsidies, etc.) t.b.v. persoonlijke verrijking.
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Deze doelstellingen omvatten tezamen het proces van structurele
transformatie

van de economie van Nicaragua, waarin een meer

"onafhankelijke" economische structuur wordt gevestigd en de economische ontwikkeling zich oriënteert op de nationale behoeften en
mogelijkheden (zie 2 ) .
Het transformatie-proces vindt plaats'in de context van een sociale
.
.
.
.
2)
en politieke transitie : een proces van wijziging van de politieke
verhoudingen, van de eigendomsverhoudingen en van de organisatievormen van de productie. Centraal hierin staan de landhervorming, de
toegenomen rol van de staat in de geplande economische ontwikkeling
en de bevolkingsparticipatie in beleid en uitvoering. Nicaragua kan
op dit moment gekarakteriseerd worden als een land "in transitie":
op basis van de gewijzigde politieke verhoudingen wordt een beleid
gevoerd, gericht op de geleidelijke transformatie van de sociale
en economische verhoudingen. De staat heeft daarbij een leidende
en

coördinerende rol in het proces van wederopbouw en in de pro-

cessen van ontwikkeling van de productiekrachten en van meer rechtvaardige productieverhoudingen.

1) Vgl. B.F. Johnson & B. Kilby, "Agriculture and Structural Transformation",
London 1975
en H.B. Chenery, "Structural Change and Development Policy",
New York 1979.
2) J. Petras, "Nicaragua: the Transition to a New Society", in Latin
American Perspectives, spring 1981.
Het begrip "transformatie" beperkt zich tot de economische structuurveranderingen, terwijl de term "transitie" ook verwijst naar veranderingen
in de politieke verhoudingen, in de organisatievormen van de productie
en in de sociale productie-verhoudingen.

- 146 -

V. 2.

Het

transitie-debat

De problematiek van de transitie is historisch opgekomen in de debatten
die volgen op de Russische revolutie over de wijze waarop het socialisme kan worden opgebouwd in een land dat nog niet een proces van
volledige ontwikkeling van de productiekrachten heeft doorgemaakt
Dit debat heeft in de neo-koloniale periode een nieuwe relevantie
gekregen in verband met de mogelijkheden om een socialistische
maatschappij op te bouwen in (kleine) onderontwikkelde landen. Alhoewel
elk land specifieke omstandigheden heeft waaronder het transitieproces zich voltrekt, kunnen er wel enkele overeenkomsten gezien
worden tussen de derde-wereld landen, die op dit moment een dergelijk
proces doormaken (China, Cuba, Vietnam, Angola, Mozambique, Benin,
2)
Guinee Bussau, Tanzania, Suriname)
Centrale probleemstelling van het transitie-debat vormt de vraag, op
welke wijze een proces van "oorspronkelijke socialistische accumulatie"
tot stand gebracht kan worden. Hieronder wordt verstaan: een autonoom nationaal georiënteerdproces van kapitaalaccumulatie (ontwikkeling van de
productiekrachten en herstructurering van de economie in de richting
van binnenlandse integratie en economische onafhankelijkheid) onder
gelijktijdige herziening van de productie-verhoudingen (werkgelegenheid,
inkomensverdeling, eigendomsverhoudingen, arbeidsverhoudingen en organisatievormen van de produktie).
Een dergelijk ontwikkelingsproces is noodzakelijk teneinde de structuur
van het perifere ontwikkelingsmodel fundamenteel te herzien. In onderontwikkelde landen heeft zich historisch een productiewijze gevestigd
waarin de relaties van de productie-structuur met de nationale economie
verstoord zijn. De economische structuur wordt gedomineerd door een
kapitaal-intensieve export sector van vrijwel onbewerkte agrarische
grondstoffen, welke geen verbindingen heeft met de binnenlandse markt
(weinig werkgelegenheid, geen binnenlandse verwerking van de productie,
import van de benodigde kapitaalgoederen).

1) Over dit zgn. "industrialiseringsdebat" in de jaren '20, zie o.m.:
C. Bettelheim, "Class Struggle in the USSR", Hassocks 1977
C. Bettelheim / P.M. Sw.eezy, "On the Transition to Socialism",
New York 1971.
2) Voor een uitgebreide literatuurlijst over transitie-studies (thematisch
regionaal), zie: R. Vermeer, "Transities from Capitalism to Socialism,
an annotated bibliography" (provisional draft), Tilburg 1981.
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Het import-substitutie proces in de jaren '60 voegt aan deze structuur nog
een sector van luxe goederen toe, welke zich onder protectionistische verhoudingen richt op het traditionele verstoorde vraagpatroon t.g.v. de ongelijke
inkomensverdeling. Deze sector maakt weer gebruik van veel geïmporteerde
kapitaalgoederen en grondstoffen en veroorzaakt daardoor per slado toenemende
tekorten op de handelsbalans.
De discussies m.b.t. de transitie betreffen de mogelijkheden van een binnenlands gericht accumulatieproces en de verhoudingen waaronder dit proces
vorm wordt gegeven.
In het Russische transitie-debat staat daarbij de verhouding tussen de
landbouwsector en de kapitaalgoederensector centraal. De theoretische basis
van het debat wordt gevormd door de Marxistische reproductie-schema's en de
modificatie daarvan m

het groeimodel van Feld'man

2)
(2 departementen-theorie) .

De centrale vraag van dit model betreft de verdeling van de kapitaalgoederenvoorraad over de sector van de kapitaalgoederen-produktie en de sector van
de produktie van loongoederen, en de gevolgen daarvan voor de economische
groei. Aangezien de produktie van elk 'departement' proportioneel is met de
kapitaalgoederenvoorraad, kan het groei-patroon van het systeem gereguleerd
worden d.m.v. de differentiële allocatie van de produktie van kapitaalgoederen over beide 'departementen'.

In algemene zin leidt deze twee

departementen-theorie tot een 'trade-off' tussen de directe consumptie van
de bevolking en het proces van kapitaalaccumulatie.
In het Russische industrialiserings-debat van de jaren '20 werden hierbij
twee posities ingenomen:
a)

snelle industrialisatie ten koste van de ontwikkeling van de landbouwsector d.m.v. afroming van het meerprodukt van de agrarische sector
(Trotski, Preobrazhensky).

b)

prioriteit voor de ontwikkeling van de landbouw, gevolgd door eerst
lichte industrie en later ook zware industrie (Bucharin, Sokolinow).

Het Russische model onder Stalin heeft uiteindelijk gekozen voor een beleid
van maximale accumulatie en de snelle opbouw van een omvangrijke zware

1)

S. Amin, "Accumulatie en ontwikkeling - een theoretisch model; de overgangsproblematiek" in: Imperialisme en Onderontwikkeling, Nijmegen 1976.

2)

Zie hierover o.m.: J.E. Elliot, 'Comparative Economie Systems',
Englewood Cliff, 1973 en C. Bettelheim,. "The Transition to Socialist
Economy", Hassocks 1975.
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De Chinese discussie over de opbouw van het socialisme is uitgekomen bij een
geheel ander transitie-model, dat kan worden aangeduid als 'walking on two
legs'. Het beleid legt grote nadruk op rurale accumulatie d.m.v. decentrale
industrialisatie (basis-industrie) en arbeidsintensieve kapitaalformatie,
binnen het kader van een (regionale) afstemming van de industriële ontwikkeling
op de agrarische ontwikkeling. Een belangrijke rol wordt hierbij gespeeld
door de politisering van de bevolking en de culturele-politieke contect waarin
het beleid vorm gegeven wordt (Culturele Revolutie, Grote Sprong Voorwaarts) .
In de discussie over de transitie in onderontwikkelde landen komen verschillende
nieuwe opties naar voren. Door de veelal kleine omvang van de binnenlandse
markt krijgt het debat over de verhouding landbouw-industrie een verbreding
door opname van de buitenlandse handel en de handels-strategieën ter vermindering van de structurele afhankelijkheid. Een centraal probleem voor de ontwikkeling van dergelijke 'kleine' landen vormt de omvang en verdeling van
binnenlandse koopkracht en de binnenlandse beschikbaarheid van hulpbronnen
(energie, delfstoffen).
De omvang van de binnenlandse markt is afhankelijk van de bevolkingsomvang,
het gemiddelde inkomen per hoofd en de inkomensverdeling. De beschikbare binnenlandse koopkracht speelt vooral een rol bij de ontwikkeling van sectoren,
waarin ondeelbaarheden bestaan en waarbij produktie alleen voor de binnenlandse
markt niet concurrerend is met importen, zodat voor de produktie-overschotten
buitenlandse afzetmogelijkheden gezocht moeten worden. Door middel van de
vorming van regionale vrijhandelszones (bv. de Centraal-Amerikaanse gemeenschappelijke markt CACM) heeft men geprobeerd hiervoor een oplossing te vinden.
De industrialisatie in het kader van deze import-substitutie onder protectie
heeft aanleiding gegeven tot een toegenomen importbehoefte (kapitaalgoederen,
grondstoffen). De voordelen van de economische integratie komen daarnaast
veelal meer dan evenredig ten goede aan de landen met een hoger ontwikkelings2)
nivo (intra-regionale hegemonie van de grotere landen) . Naast de omvang van
de koopkracht speelt ook de inkomensverdeling een centrale rol. De veelal
ongelijke inkomensverdeling leidt tot een onproduktief gebruik van een groot
gedeelte van het actuele surplus (luxe import-consumptie) en stelt eveneens
beperkingen aan de ontwikkeling van de binnenlandse markt (inputs, massa consumptiegoederen)-'^ .
1)

Voor een vergelijking van de Russische en Chinese discussies, zie o.m.
H. Schweizer, 'Sozialistische Agrartheorie und Landwirtschaftspolitik',
Frankfurt/Main 1972.

2)

NACLA's Latin America Report, Vol. VII, no. 5 (May-June 1973)

3)

P. Baran, 'The Political Economy of Growth', Harmondsworth 1973.
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De beschikbaarheid van hulpbronnen betreft m.n. energie-grondstoffen en
industriële grondstoffen. Daarnaast bestaan er beperkingen op gebieden als
scholing en infrastructuur. De structurele ontwikkeling van de economie heeft
de opbouw van binnenlandse 'basic industries' (textiel, staal) verhinderd en
een grote importafhankelijkheid tot gevolg.
De 'omvang' van het land is derhalve een bepalende factor voor de mogelijkheden van een binnenlands gericht accumulatieproces . De structurele problemen
van de economie (grote handelsafhankelijkheid, gebrek aan basis industrieën,
geringe binnenlandse linkages, industriële enclaves) zijn kenmerkend voor een
produktiewijze, waarin de economische structuur een beperkte mate van binnenlandse integratie ('linkages') kent.
In een dergelijke situatie komt het in gang zetten van een binnenlands gericht
accumulatie-proces veelal later tot stand en vereist een langere periode van
transitie. In principe bestaan er een tweetal complementaire mogelijkheden voor
een dergelijk proces:
a)

accumulatie op basis van benutting van het zgn. potentiële surplus, d.w.z.
het gebruik maken van de onproduktieve consumptie, importen en investe2)
ringen d.m.v. herstructurering van de inkomensverdeling en van de vraag .

b)

accumulatie via buitenlandse handel, d.w.z. toepassing van een exportpromotie en/of exportsubstitutie-politiek.

Beide onderdelen

bedoelen de 'bottleneck' van de binnenlandse spaarcapaciteit

te overwinnen en tegelijkertijd een meer samenhangende structuur van de economie
te bewerkstelligen.
Een dergelijk beleid gericht op economische transformatie wordt voorafgegaan
door de transformatie van de politieke macht. Op basis van een grotere autonomie
van de staat en de grote bevolkingsparticipatie in de beleidsformulering en
uitvoering kan een nationaal gericht planproces in gang worden gezet, waarin
de staat op democratische wijze richting geeft aan de besteding van het surplus
volgens de doelstellingen van het nationale ontwikkelingsplan.

1)

Zie hierover o.m. E.A.G. Robinson, 'Economie Consequences of the Size of
Nations', London 1960; W. Demas, "The Economics of Development in Small
Countries", Montreal 1965; D. Morawetz, "Economie Lessons from Small
Socialist Developing Countries" in: World Development, Vol. 8, 1980.

2)

Vgl. E. Mandel, 'Marxist Economie Theory', London 1972, Hfdst. 16.
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en nationale behoeften

, waarin

passen

maatregelen in de

sfeer van de voedsel-self-sufficiency, regionale en sectorale verdeling van
de investeringen en exporten van binnenlandse overschotten. In de geplande
ontwikkeling van het economisch proces staat de ontwikkeling van de binnenlandse inter-sectorale verhoudingen (linkages, transfers, interne terms of
trade) centraal.
Het Nicaraguaanse transitie-beleid sluit in hoofdlijnen aan bij de hiervoor
beschreven strategieën voor kleinere onderontwikkelde landen De Sandinistische
regering gaat uit van een gerichte besteding van het surplus in de richting
van (arbeidsintensieve) investeringsprocessen en toegang tot inputs en
collectieve voorzieningen binnen het kader van de transformatie van de
eigendomsverhoudingen (landhervorming, nationalisaties) en van de produktieverhoudingen (verbetering van de arbeidsvoorwaarden, nieuwe organisatievormen
van de produktie, arbeidersparticipatie).
De binnenlandse (en gespreide

) ontwikkeling van de produktiekrachten en de

binnenlandse integratie van de produktiestructuur worden o.m. vorm gegeven
door toename van de beschikbaarheid van en toegang tot inputs, krediet en
collectieve voorzieningen

en door de rationalisatie van de buitenlandse

handel (beperking luxe import, diversificatie van de exporten, verdere bewerking
van de exporten). Op deze wijze zouden simultaan de doelstellingen van voedselveiligheid en importkoopkracht gerealiseerd moeten worden.
De toename van de landbouwproduktie zou gelijktijdig de deviezen-generatie
en de binnenlandse levering van elementaire voedselgewassen moeten garanderen

2)

Niettemin zullen de omvangrijke structurele problemen van de economie (buitenlandse schuld; exportconcentratie; betalingsbalanstekorten; handhaving van de
kapitalisatiegraad van de exportsectoren) zeker ook aanleiding geven tot een
zekere mate van conflict tussen de doelstellingen van accumulatie en consumptie,
aangezien het totale surplus in absolute zin de komende jaren duidelijk
beperkt zal zijn.

1)

C.Y. Thomas, 'Dependence and Transformation', New York 1974.

2)

Programa Economico 1981.
Op langere termijn kunnen daarnaast ook exporteerbare overschotten van
voedselprodukten ontstaan.
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De rol van de agrarische

sector

in de

transitie

In het Nicaraguaanse ontwikkelingsbeleid neemt de politiek t.a.v. de agrarische sector een belangrijke plaats in. De agrarische sector vervult immers
een centrale functie in de economie: zij levert bijna 22% van de binnenlandse produktie, meer dan 45% van de beroepsbevolking is direct werkzaam in de
agrarische sector en nog eens bijna 30% van de beroepsbevolking is indirect
afhankelijk van de agrarische sector, meer dan 75% van de exporten bestaat
uit agrarische produkten.
De agrarische politiek van Nicaragua moet aansluiten bij de historisch
gegroeide structuur en organisatie van de agrarische sector

. Tot de

belangrijkste structurele problemen van het Nicaraguaanse agrarische export2)
model behoren :
de ongelijke grondeigendomsverhoudingen
de duale produktie-organisatie (kapitaal-intensieve exportcultures
en kleinschalige arbeids-intensieve voedselproduktie)
-

de geringe binnenlandse integratie van de kapitalistische agrarische
sector in de binnenlandse economie (import van machines; geringe
binnenlandse verwerking)

-

proletarisatie van de bevolking, doordat de exportsectoren berusten
op de beschikbaarheid van voldoende (seizoens)arbeid tegen zeer
lage lonen.

Gezien de grote omvang van de agrarische sector in Nicaragua (in termen
van produktie, exporten en werkgelegenheid) vervult deze sector een sleutelfunctie in het nationale ontwikkelingsproces. In de Nicaraguaanse planning
worden aan de ontwikkeling van de agrarische sector drie functies toegekend
o-)

3)
:

garantie van de binnenlandse voedsel(zelf)voorziening ('basic needs'planning)

b)

bevorderen van werkgelegenheid en daarmee verhoging van de levensstandaard

c)

optimalisatie van de exportopbrengsten.

Deze drie functies sluiten aan bij de doelstellingen van het transitieproces,
nl. de bijdrage van de agrarische sector in de financiering van de economische
ontwikkeling onder gelijktijdige herziening van de produktieverhoudingen
(zie 2.).

1) J. Wheelock, 'Imperialismo y Dictatura', Mexico 1975.
2) R. Ruben, "Agrarische hervorming in Nicaragua',januari 1982

(mimeo)

3) Programa de Reactivación Económica en Beneficio del Pueblo 1980;
Programa Económico de Austeridad y Eficiencia 1981.
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De bijdrage van de landbouwsector in het transitie-proces van onderontwikkelde

landen bestaat m.n. uit de voorziening van de economie met een

"kapitaal fonds" t.b.v.

de oorspronkelijke socialistische accumulatie.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:
1)

kapitaalvorming binnen de agrarische sector, d.w.z. het gebruik van
het surplus voor verdere gelijkmatige ontwikkeling van de agrarische
sector. Door middel van gespreide kapitaalformatie (toegang tot krediet
en inputs), van scholing en van infrastructurele voorzieningen wordt
bijgedragen aan de vermindering van het agrarisch dualisme (zgn.
2)
'agrarian transition' . Hiermee wordt tegelijkertijd de basis gelegd
voor de toekomstige vergroting van de rurale koopkracht en de surpluscapaciteit van de agrarische sector.
In de socialistische discussie wordt in dit verband m.n. aandacht gevraagd voor de kwestie van de organisatie van de productie.
De traditionele socialistische agrarische theorie (Lenin, Kautsky) gaat
uit van de technische superioriteit van het grootbedrij f. Latere
theorievorming baseert zich eerder op de voordelen van collectieve productie vanuit beheers-oogpunt (effectieve planning, geïnstitutioneerde
kapitaal-opbouw).
Verwant hiermee is de introductie van nieuwe motivatie-principes ('moral
incentives', participatie) ter bevordering van de politisering en
participatie van de bevolking onder coöperatieve en/of collectieve productie-verhoudingen.

2)

nationale kapitaalformatie d.w.z. de bijdrage van de agrarische sector
aan de financiering van de economische ontwikkeling en aan de transformatie van de structuur van de economie.
Met betrekking tot de rol van de landsbouwsector in financiering van de
economie wordt aandacht gevraagd voor de surplus transfer-processen
(import-koopkracht, belastingen, prijspolitiek, interne ruilvoet) met
behulp waarvan de opbouw van de industriële sectoren direct gefinancierd
kan worden.

1) H.Schweizer,op.cit.en Marquetalia II, "De moeilijke weg voorwaarts",
Wageningen 1980.
2) T.J. Byres, "Agrarian Transition and the Agrarian Question" in
The Journal of Peasant Studies, Vol.IX, 1976

Met betrekking tot de transformatie van het sectorpatroon van de economie
gaat het m.n. om de ontwikkeling van b innen1and se '1inkage' met behulp
waarvan de industriële sectoren indirect gestimuleerd kunnen worden via
de vraag naar eindproducten (agrarische inputs)

en het aanbod van

grondstoffen
Een centrale rol hierbij wordt gespeeld door de kwestie van de keuze van
technieken, i.h.b. de keuze tussen snelle geconcentreerde rurale mechanisatie of meer gespreide toepassing van intermediaire technieken.
In vele onderontwikkelde landen begint de inschakeling van de landbouwsector
in het transitie-proces met een proces van agrarische hervorming. De landhervorming vervult daarbij een aantal centrale voorwaarden voor de verdere transformatie van de economische, sociale en politieke verhoudingen", t.w. :
landhervorming is een instrument ter doorbreking van de duale productieorganisatie en kan leiden

tot een aanmerkelijke verhoging van de pro-

ductiviteit, tot een grotere productie, tot meer rurale werkgelegenheid
• 2)
en een tot betere inkomensverdeling
-

Daardoor ontstaan mogelijkheden voor rurale besparingen en investeringen
en kunnen binnenlandse 'linkages' ontstaan op basis van de toegenomen vraag
en het toegenomen aanbod vanuit de agrarische sectoren. Op langere termijn
kan hierdoor een meer geïntergreerde binnenlandse markt ontstaan.
de landhervorming is onderdeel van een politieke verandering en draagt
bij aan een fundamentele wijziging van de politieke machtsverhoudingen.
De opname van de agrarische sector in een integraal proces van geplande
ontwikkeling gaat vervolgens gepaard met een actieve participatie van de
rurale bevolking in de besluitvorming en de uitvoering van de planning op
nationaal, sectoraal en bedrij fsnivo.

1) B.F. Johnson & P. Kilby, op cit.
2) R.A. Berry & W.R. Cline, "Agrarian Structure and Productivity in
Developing Countries", Baltimore 1979.
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De Nicaraguaanse agrarische hervorming gaat uit van de volgende algemene
doelstellingen
-

:

transformatie van de grondeigendom -verhoudingen door confiscatie van het
bezit van de Somocistas
vergroting van de grond-beschikbaarheid door in gebruikname van onbewerkte gronden

-

introductie van nieuwe organisatievormen (staatsbedrijven, coöperaties)

-

verbetering van de productievoorwaarden (toegang tot inputs; rurale
collectieve voorzieningen; arbeidsvoorwaarden)

-

bevordering van de binnenlandse integratie van de economie (binnenlandse
bewerking van exportproducten, binnenlandse afzet van industriële inputs)

De agrarische politiek vormt een integraal onderdeel van een geheel nieuw
model van agrarische ontwikkeling. Aangezien ca 80% van de agrarische productie in private handen blijft, wordt de landhervorming gecombineerd met een
indirecte beheersing van het agrarisch surplus via een zgn. prijsschaar
(gecontroleerde input- en output-prijzen)
Langs deze lijnen wordt geprobeerd de doelstellingen van ontwikkeling van de
productiekrachten en verbetering van de productie-verhoudingen met elkaar
in evenwicht te brengen door enerzijds het agrarische surplus te vergroten
en anderzijds de besteding van het surplus te controleren en te richten op
voorzieningen voor de bevolking.
V. 4.

Planning en de rol van de

staat

Het proces van transitie verloopt in Nicaragua binnen het kader van een
gemengde geplande economie. De particuliere sector blijft de belangrijkste
sector in de economie (60% van de bruto binnenlandse productie; 80% van de
agrarische productie; 78'% van het landbouwareaal).
De staat heeft daarbij de controle over een aantal 'sleutelsectoren' van de
economie door nationalisatie van het bankwezen (kredietverlening) en de
buitenlandse handel en door controle over (een gedeelte van) de binenlandse
handel en de input-voorziening.

1) INRA, "Objectives Y Alcance de la Reforma Agraria Nicaraqüense"
INRA, "El Programa de Gobierno y Nuestra Reforma Agraria"
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Daarnaast participeert de staat direct in de productie door nationalisatie
van de vroegere bezittingen van de Somocistas.
Het is de uitdrukkkelijke bedoeling de particuliere sector te incorporeren
in het economisch beleid en in de economische planning. Daarbij zal de nadruk
liggen op sectoren die prioriteit hebben i.v.m. de doelstellingen van werkgelegenheidscreatie, voedselveiligheid en generatie van buitenlandse deviezen.
Met de betrokken ondernemingen worden productie-overeenkomsten afgesloten,
die het aanbod van de benodigde inputs en de binnenlandse of buitenlandse
afzet tegen tevoren overeengekomen prijzen garanderen. Ook op langere termijn
kent men aan de particuliere sector een belangrijke rol toe in het ontwikkelingsproces. Belangrijke voorwaarde is evenwel dat zij loyaal wil meewerken aan de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen d.m.v.
effectieve benutting van de grond, het verrichten van investeringen, e.d.
De staat kan een beslissende indirecte controle uitoefenen over het
economisch proces, doordat het gedeelte van het ec. proces waarin het surplus gerealiseerd wordt in handen van de staat is. De staat kan daardoor m.n.
de richting van besteding van het surplus bepalen

('politization of the

surplus utilizing process') Op deze wijze kan op planmatige wijze richting gegeven worden aan het proces van economische ontwikkeling (zie 2)
Een dergelijke economische ordening vertoont belangrijke overeenkomsten met
de theorie van het marktsocialisme, waarbij centrale planning en indirecte
2)
regulatie van het economisch proces elkaar aanvullen
Belangrijk is dat Nicaragua een rigide centralistische planning afwijst.
Zowel de struktuur van de economie (export-afhankelijkheid) als de belangrijke (politieke en economische) rol van de private sector maken dit onmogelijk.
Het Nicaraguaanse "model" wordt wel aangeduid als een zgn. 'kleine staat',
welke alleen de circulatie (handel) en de accumulatie (krediet en investeringen)
beheerst, m.a.w. welke niet zozeer de materiële productie controleert maar
3)
eerder de productie-voorwaarden
Belangrijke controlerende functies worden

toegekend aan de basis-organisaties

(controle op de burocratie;participatie in het planproces) en aan systemen van
zelforganisatie (decentrale uitvoering van de alfabetisatie - en gezondheidszorg - campagnes).
1) p.M. Sweezy, "Post Revolutionary Society" in: Montlily Review, Vol. 32, 1980
2) 0. Lange & F. Taylor, "On Economie Theory of Socialism", Minneapolis, 1938
3) T. v. Toor & T. v. Hees, "Landhervorming en Transformatie van de
in Nicaraqua" (mimeo), October 1980.
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In de klassieke Marxistische theorie wordt een dergelijk regiem gezien als
een "overgangsfase". De benadering van het 'intermediate regime' gaat
eveneens uit van interne politieke en economische problemen, welke een
binnenlands gericht surplus-mobilisatie proces belemmeren.

In de recente

discussies wordt evenwel in toenemende mate gesproken over een 'new
social formation of its own right', waarin de politieke participatie van
de bevolking en de effectieve besteding van het surplus de legimitatie
van de regiem vormen.
De effectieve inschakeling van de particuliere sector in het proces van
nationale planning vereist een differentiële politiek, waarbij rekening
gehouden moet worden met het naast elkaar bestaan van verschillende
productie wijzen (staatsbedrijven, coöperaties, particulier kleinbedrijf
en particulier grootbedrijf). De nationale planning vormt daarbij het
kader waarin de lange-termijn beleidsformulering plaatsvindt en aandacht
wordt gegeven aan de coördinatie en de onderlinge afstemming van de
planning van de diverse sectoren. In dit kader worden ook de doelstellingen
m.b.t. productie, handel, werkgelegenheid en inkomensverdeling gespecificeerd
en wordt de sectorale en regionale verdeling van de investeringen vastgesteld.
De sectorplanning gaat op meer gedetailleerde wijze in op de allocatie
over de verschillende typen bedrijven en de daarbij te hanteren prijzen.
De planning wordt begrensd door de totale omvang van het surplus. De staat
gaat daarbij uit van het principe van 'financiële integriteit' d.w.z. de
uitdrukkelijke doelstelling van het beleid is de levensomstandigheden van
de bevolking (voedsel en collectieve voorzieningen) en de accumulatiegraad
van de economie te verhogen, binnen de grenzen van de binnenlandse productie,
de betalingsbalans en de overheidsrekening (d.w.z. zonder inflatie en
verschulding).
De centrale discussie m.b.t. de planning van de agrarische sector is in dit
verband de keuze tussen de verbouw van gewassen voor de export (kapitaalintensieve productie in handen van de staat en van particuliere grote
boeren) of gewassen voor binnenlandse consumptie (arbeidsintensieve
productie overwegend in handen van kleine boeren en coöperatieven).
Deze discussie betreft met alleen de product-mix, maar heeft ook consequenties
voor de investeringspolitiek en de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Op korte termijn zijn exportgewassen nodig omdat deze deviezen genereren
waarmee kapitaalgoederen geïmporteerd kunnen worden. Maar anderwijds

.') M. Kalechi, "Social and Economie Aspects of Intermediate Regimes",
in- . Essays ua the Ecuftemic Growtu of the Socialist and the Mixed
Economy. Cambridge 1972.
~~~~~~
2)

P.M. Sweezy, op. cit.
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vereist de toegenomen binnenlandse vraag (t.g.v. loonsverhogingen,
meer werkgelegenheid en 'rising expectations') een sterke toename van
de binnenlandse voedselbeschikbaarheid.
We sluiten hierbij op het klassieke dilemma van de keuze tussen
consumptie en accumulatie (zie 2) in de transitie-periode. Hiermee
samen hangen een aantal andere dilemma's, welke de simultane realisatie
van de economische doelstellingen van de planning belemmeren, zoals de
keuze tussen groei en verdeling en tussen werkgelegenheid en productiviteit.

V.5.

Het Nicaraguaanse

transitie-beleid

In het beleid gericht op de transitie in Nicaragua staat de politiek
t.a.v. de agrarische sector centraal. De agrarische exportsector vervult
een belangrijke functie in de financiering van de economische ontwikkeling, zowel in directe zin (import koopkracht, belastingen en besparingen) als in indirecte zin (vraag en aanbod van goederen en inputs) .
Deze functies zijn evenwel in sterke mate afhankelijk van de controle
over en de richting van besteding van het agrarisch surplus.
Onder Somoza vloeide een aanmerkelijk gedeelte van het surplus weg in de
ongelijke inkomensverdeling (luxe import consumptie), in concessies en subsidies voor bedrijven van Somocistas en in winstoverboekingen naar het
buitenland (en de laatste jaren ook kapitaalvlucht)

Hierdoor werd het

surplus niet benut voor de ontwikkeling van de binnenlandse markt, voor
de verbetering van de structuur van de economie of voor de verhoging van
de levensomstandigheden van de bevolking.
Onder de nieuwe Sandinistische regering bestaan er nu evenwel betere
mogelijkheden voor een gerichte besteding van het surplus. De belangrijkste
programma's
a)

in het kader van de economische planning zijn in dit verband:

de rationalisatie van de buitenlandse handel. Via de controle van de

staat over de buitenlandse handel kunnen importen en exporten afgestemd
worden op de reële mogelijkheden (i.v.m. de gedaalde importkoopkracht en
de buitenlandse schuld) en behoeften (i.v.m. herstel van de oorlogsschade en
reactiviering van de economie) van het land.

1) Voor een analyse van de inproductieve besteding van het surplus onder
Somoza, zie : NACLA . Report on the Americas, Vol . X (1976) en XII
(1978) en H. Jung, opcit.

- 158 -

Noodzakelijke goederen als voedsel en medicijnen moeten worden ingevoerd
teneinde in de directe behoeften van het noodprogramma te voorzien.
Daarnaast zijn importen van brandstoffen

(16% van de importwaarde),

onderdelen, werktuigen en machines nodig voor het in gang zetten van
het produktieproces in het kader van het reactiveringsprogramma. De
invoer van luxe goederen wordt tot het uiterste gereduceerd. De
beschikbare hoeveelheid deviezen wordt in 1980 voor 87% besteedt aan
de invoer van noodzakelijke goederen. Eind 1980 is de Nicaraguaanse
regering met de particuliere crediteuren tot een accoord gekomen over
de terugbetaling van de buitenlandse schuld
De exportpolitiek is vooral gericht op de toename van de produktiviteit
in de agrarische sector en op de diversificatie van de regionale
bestemming en van de produktsamenstelling van de uitvoer. Uitgaande van
de bestaande produktiestructuur kan een grotere mate van economische afhankelijkheid op korte termijn slechts verkregen worden door een
. . .
2)
'diversificatie van de exportafhankelijkheid'
b)

de herstructurering van de bestedingen. Ten behoeve van de 'basic

needs'-planning is een lijst met ca. 40 essentiële gebruiksprodukten
opgesteld, waarvoor in het kader van de nationale planning een
gecoördineerd beleid voor de produktie, de importen en de voorraadvorming is opgesteld en waarvoor een stringent prijsbeleid wordt gevolgd.
Via gerichte canpagnes wordt ook geprobeerd wijzigingen in het consumptiepatroon aan te brengen; zo wordt de maïs-consumptie (het traditionele volksvoedsel) bevorderd als substituut voor graanimporten
en probeert men de consumptie van suiker (ter verbetering van het comsumptiepakket) en vlees te beperken mede i.v.m. de gunstige exportprijzen van deze produkten)3)
Op het gebied van de investeringen wordt in eerste instantie prioriteit
gegeven aan de werkgelegenheids-bevordering, opdat meer mensen toegang
tot inkomens verkrijgen. In 1980 betreft dit vooral overheidsprojecten
in de sfeer van de sociale- en collectieve voorzieningen (woningbouw,
wegenaanleg), maar in 1981 verschuift de aandacht naar meer direct

1) De schuld bedraagt 1,6 miljard US $. De terugbetaling begint pas
over 5 jaar en loopt over een termijn van 12 jaar; de gemiddelde
rente bedraagt thans 7% (i.p.v. voorheen 12-20%).
2) M. Arruda, "Nicaragua 1981 : Internal challenges and external
threats" in: IFDA Dossier 26, nov/dec 1981.
3) Nicaragua - eine Revolution für die Bauern und Landarbeiter?
in: Blatter der iz3w , nr. 95, August 1981.
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produktieve investeringen. Winstoverboekingen en kapitaalvlucht kunnen
worden gecontroleerd met behulp van het genationaliseerde monetaire
systeem.
c)

herstructurering van de produktie. In de industriële sector wordt

op korte termijn niet zozeer gedacht aan een intensief accumulatieprogramma, maar wordt de reactivering m.n. gebaseerd op de benutting
van de bestaande overcapaciteit. Nadruk wordt daarbij gelegd op de
ontwikkeling van een meer geïntegreerde structuur van de agrarische en
industriële sectoren ('processing') en de bevordering van een hogere
verwerkingsgraad van de agrarische exporten ('exportsubstitutie').
De overheidsuitgaven t.b.v. de wederopbouw richten zich

in eerste

instantie op het herstel van de infrastructuur (energie, transport,
communicatie), en vervolgens op de financiering van sociale- en
collectieve voorzieningen en op de kredietverlening. Binnen de
agrarische sector vervult de politiek van de agrarische hervorming
een centrale rol bij de herstructurering van de produktie. Aan de hand
van de landhervorming en de agrarische hervorming kunnen we nu op
eenvoudige wijze een beeld geven van het Nicaraguaanse transitiebeleid
(zie hoofdstuk VI)

V . 6 . Herverdeling via de staat
Eerder in dit artikel wezen we op de belangrijke discussie m.b.t. de
planning van de agrarische sector, nl. de keuze tussen verbouw van
gewassen voor de export of van gewassen voor de binnenlandse consumptie (zie 4). De filosofie achter de Nicaraguaanse agrarische
politiek is nu gericht op de gelijktijdige realisatie van de doelstellingen van basisbehoeften ('basic needs') en van surplus-generatie
t.b.v. de financiering van de economische ontwikkeling door:
a)

vergroting van de omvang van het agrarisch surplus (d.m.v. produktiviteitsverhoging in de voedsel- en exportproduktie)

b)

besteding van het agrarisch surplus t.b.v. de uitbreiding van de
agrarische voedsel- en exportproduktie, m.n. door arbeidsintensieve investeringsprocessen (verhoging van de rurale inkomens én
stabilisering van de werkgelegenheid)

c)

het agrarisch surplus zal daarnaast moeten

dienen voor de ontwik-

keling van de niet-agrarische sectoren
d)

besteding van het agrarisch surplus t.b.v. rurale collectieve voorzieningen die de grote massa van de rurale bevolking ten goede komen.
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Op deze wijze keert men het oude accumulatiemodel om: in plaats
van eenzijdige stimulering van de exportproduktie en besteding
van de exportopbrengsten aan de luxe-consumptie van een elite,
worden de exportopbrengsten nu gebruikt voor de verdere ontwikkeling
van de produktiekrachten in beide sectoren
tiviteitsverhoging)

(areaalexpansie, produk-

en voor het tot stand brengen van basis-voor-

zieningen voor de bevolking (financiering van de sociale- en collectieve voorzieningen). De agrarische sector zal zowel moeten voorzien
in de binnenlandse voedselconsumptie, als een surplus leveren voor
de verdere economische ontwikkeling; de sector moet dan ook gelijktijdig worden versterkt en afgeroomd binnen de grenzen van de nationale
en internationale markten.
De effecten van de Nicaraguaanse agrarische hervorming zullen uiteindelijk beoordeeld moeten worden aan de hand van de gevolgen
van het beleid voor de verandering van de rurale (en nationale)
machtsverhoudingen en voor de verbetering van de sociaal-economische
positie van de grote meerderheid van kleine boeren en landloze arbeiders
(inkomens, werkgelegenheid, ed.).

Centraal in een dergelijke analyse

staat de gedachte dat de staat in Nicaragua door middel van de
agrarische politiek op indirecte wijze de machtsbasis en de sociaaleconomische positie van boeren en landarbeiders probeert te verbeteren.
Een dergelijke indirecte aanpak is nodig, omdat voorlopig ca. 80%
van de agrarische produktie in private handen is gebleven en de staat
binnen het kader van een gemengde geplande economie de agrarische
sector wil incorporeren in het beleid t.b.v. de transformatie van de
. 2 )
economische- en politieke structuur van Nicaragua

1) Programa.Economico 1981, p. 34. In de planning voor 1981 probeert
men de doelstellingen van exportproduktie en voedselproduktie met
elkaar te verzoenen. De groei van de landbouwproduktie kan simultaan de deviezen-generatie en de binnenlandse levering van elementaire landbouwgewassen garanderen, terwijl op langere termijn ook
exporteerbare overschotten aan voedselprodukten kunnen ontstaan.
De verhoging van de bewerkingsgraad van de agrarische exporten
kan ook leiden tot hogere exportopbrengsten.
2) D. Kaimovitz, "The Nicaraguan Co f fee uarvesL 1979-80: Public Policy
and the Private Sector", in: Development and Change, 1980, nr. 4
geeft voorbeelden van de indirecte incorporatie van de koffie-sector
in Nicaragua.
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De centrale vraagstelling in dit verband betreft de
d.m.v. stimulering

mogelijkheden om

van de produktie van landbouwexportgewassen

tegelijkertijd ook de positie van de kleine boeren, landarbeiders/sters
en landlozen te verbeteren. Dit betreft uiteraard niet alleen een
economisch-technische analyse ('flow of funds'), maar vooral ook een
analyse van de sociale effecten en van de politieke effecten (klasseverhoudingen) .
In economische zin

gaat het om de vraag naar de mogelijkheden om vanuit

de agrarische exportopbrengsten - nadat de producenten van exportprodukten een redelijke vergoeding hebben ontvangen voor de financiering
van inputs en vervangingsinvesteringen, welke nodig zijn voor de handhaving van de kapitalisatiegraad

- de noodzakelijke importen

én de overheidsuitgaven t.b.v. kleine (voedselproducerende) boeren
2) .
(w.o. krediet , inputs en rurale collectieve voorzieningen) te kunnen
financieren. Schematisch zou dit systeem als volgt weer te geven zijn:

: export

'• import

\
. /
'externe ruilvoet
•7 I staat K ? p ü t s
\€i^

7

f-rc^9'

agragrische j .
exportsector '^
I

I collectieve
|
1 voorzieningen j
j
interne ruilvoet-

voedselproducenten

Dit schema geeft in eerste instantie een beeld van het economische
beleid en de daarbij gehanteerde economische transfer-mechanismen
. 3 )
(via de prijzen en de overheidsbestedingen).
Deze politiek heeft echter ook belangrijke sociale en politieke
componenten.

1) Voor bijv. de katoen-sector zijn zeer veel importen (chemicaliën,
inputs, machines) nodig, waardoor per saldo de betalingsbalansbijdrage bijzonder klein wordt en de sector macro-economisch
inefficiënt dreigt te worden. (60 % van de inputs moet geïmporteerd worden)
2) De kredietverlening aan kleine- en midden-boeren is toegenomen
van 10 tot 50% van het totale agrarische krediet.
3) In de appendix gaan we nader in op de werking van het systeem van herstructurering van de macro-economischwe 'flow of funds'
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Op het gebied van sociale verhoudingen bedoelt het beleid bij te
dragen aan een proces van inkomensherverdeling via de staat (direct
via de interne ruilvoetverhouding en indirect via de beschikbaarstelling van diensten en voorzieningen) en aan een toename van de
rurale werkgelegenheid.
Op politiek niveau gaat het model uit van herverdeling van de macht.
De agrarische hervorming is in essentie een proces bedoeld om
nieuwe machtsverhoudingen te scheppen, te garanderen en te bestendigen.
De politiek-economische achtergrond van de vorming van coöpearties
en

basisorganisaties

ligt in het creëren van volksorganisaties

met een groot weerstandsvermogen d.m.v. het versneld doormaken van een
kapitalistisch ontwikkelingsproces onder sterk gewijzigde sociaalpolitieke verhoudingen.
In het Nicaraguaanse ontwikkelingsbeleid wordt grote waarde gehecht
aan de organisatie van de (agrarische) bevolking op basis van gemeenschappelijke posities en belangen en aan de georganiseerde
participatie van de bevolking in de opstelling en uitvoering van het
beleid op alle niveau's. De organisatie van de agrarische bevolking
is nodig
-

opdat georganiserede boeren hun belangen formuleren en macht
vormen om deze te realiseren, zodat een terugkeer naar exploitatieve
verhoudingen voorkomen kan worden

-

om een ontwikkeling is de richting van socialisatie van de pro2)
duktieverhoudmgen mogelijk te maken

-

om de rurale bevolking op te nemen in het nationaal-politiek perspectief en te betrekken

bij c.q. motiveren voor het ontwikkelings-

beleid
-

als fysieke en psychologische infrastructuur voor de continuering
van het revolutionaire proces (alfabetisatie, vorming).

1) B.F. Galjart, "Peasant mobilization and solidarity", Assen/Amsterdam
1976 en G. Huizer, "Boerenverzet in Latijns-Amerika", Nijmegen 1976.
2) H. Ruiz in Blatter des iz.3w, nr. 53, august 1981:"De socialisatie
van de produktieverhoudingen betekent ook dat men het proces van
proletarisering van de agrarische sector niet wil omkeren in de
richting van campesinos (individuele landverdeling), maar in tegendeel
dit proces juist wil 'veralgemeniseren'.
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De historische ontwikkeling van het agro-exportmodel heeft in
Nicaragua de materiële voorwaarden geschapen voor een politieke
alliantie van kleine semi-geproletariseerde boeren (aanvullende
loonarbeid op de plantages) met de geheel geproletariseerde klasse
der landloze arbeiders en voor een gemeenschappelijke organisatie
van sub-proletariaat, proletariaat en semi-proletariaat in de boerenbond ATC'* '
Het voortbestaan en de verdere versterking van deze alliantie is in
sterke mate afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de materiële
voorwaarden in het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel, t.w. (a) de beschikbaarheid van voldoende stedelijk voedselaanbod tegen redelijke
prijzen ,en (b) de rurale beschikbaarheid van kapitaalgoederen (t.b.v.
productiviteitsstijging) en van industriële consumptiegoederen (als motivatie voor surplus-productie).
In wezen gaat het hierbij om de vaststelling van de binnenlandse ruilvoet
op zodanige wijze dat er geen 'ongelijke ruil' tussen stedelijke en
rurale sectoren plaatsvindt. In de Nicaraguaanse planning moeten vooral
de rurale inkomens toenemen, terwijl de urbane inkomens op een constant
reëel nivo gehandhaafd blijven. De rurale inkomensstijging wordt niet
zozeer gerealiseerd via de output-prijzen (dat zou immers de voedselprijzen weer doen stijgen), maar via verbetering van de productievoorwaarden (pachtreductie, goedkoper krediet, voorlichting, rurale spreiding
van voorzieningen), waardoor op langere termijn een rurale productiviteitsstijging simultaan een grotere voedselproductie tegen redelijke prijzen
2)
(urbane inkomens) en een rurale inkomensverhoging kan bewerkstelligen.
Langs deze weg verwacht men: eveneens een meer geïntegreerde binnenlandse
productie- en vraagstructuur tot stand te kunnen brengen en de integratie
van de marginale zones van het land in de nationale economie te verzekeren.
Uiteindelijk verwacht men dat de voedselproducerende sectoren een nieuwe
basis kunnen gaan vormen voor het nationale accumulatieproces middels
de export van binnenlandse voedseloverschotten. 3) Daarmee zouden de
doelstellingen van groei en verdeling simultaan te realiseren zijn.

1) C D . Deere & P. Marchetti, "The worker-peasant alliance in the
first year of the Nicaraguan Agrarian Reform", in Latin American
Perspectives, spring 1981. Recentelijk hebben de kleine en
midden-klasse boeren zich aaneengesloten in de UNAG, als uitdrukking van de specifieke belangenpositie van deze groep boeren.
2) O.Nunez,"The Third Force in the Nicaraguan Revolution" ,in
Latin American Perspectives , spring 1981
3) S.Barraclffitugh, "Food system and society : the case of Nicaragua"
Geneva ,june 1981 (UNRISD)
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om de medewerking van de particuliere sector aan het wederopbouwproces te garanderen. In de voedselsector stimuleert de ATC de vorming
van produktie coöperaties (CAS) en gebruikscoöperaties (CCS).
In de exportsector verzorgen ATC-leden een belangrijke informatiebehoefte van de staat; zij kennen de bedrijven goed en zijn uitstekend
in staat om fouten in de bedrijfsvoering of de kapitalisatie te signaleren. Anderzijds voorziet de ATC-organisatie de staat

van een

effectieve communicatie-structuur met de rurale bevolking.
Niettemin bestaan er. op dit moment in Nicaragua nog zeer veel
economische problemen. Die omvangrijke macro-economische problemen
van de buitenlandse schuldaflossing en het betalingsbalanstekort
leggen zware lasten

op de economie. De binnenlandse werkloosheid

en het sterke seizoenskarakter van de werkgelegenheid (gedurende
4 maanden vinden 350.000 arbeiders tijdelijk werk, waarvan 75% de
overige maanden werkloos blijft) kunnen op korte termijn niet volledig
geabsorbeerd worden. Wijzigingen in de structuur van de economie, die
zullen moeten uitmonden in drastische veranderingen van de produktiewijze van m.n. de export-landbouw, kunnen slechts geleidelijk plaatsvinden. Dit geldt des te meer daar het accumulatieproces op korte termijn
sterk berust op deze sector.
Hier ontmoeten we duidelijk een van de grenzen van de transitie naar een
socialistische economie in de historisch bepaalde

context van ongelijke

ontwikkeling van de nationale produktiekrachten.
De huidige taken en mogelijkheden kunnen niet los worden gezien van de
historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse economie en het daaruit
voortkomende niveau van ontwikkeling van de structuur van de economie
en de daarbij behorende klasse-organisatie. Het huidige beleid wordt
bepaald door de historische mogelijkheden die een land als Nicaragua
bezit om een transitie-proces door te maken

. Daarin past een po-

litiek van geleidelijke sociaal-economische transformatie en van
gecontroleerde verandering.

J.Petras, op cit.; J. Kaimowitz & J.R. Thone, "Nicaragua's
Agrarian Reform: the First Year", LTC Paper No. 122, october 1981.
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Herstructurering van de macro-economische 'flow of funds'
Eerder in dit hoofdstuk werd reeds een schematisch overzicht gepresenteerd
van het algemene patroon van transfer-mechanismen,

dat

gehanteerd kan

worden voor een gelijktijdige stimulering van voedselproducenten en agrarische exportsectoren.
De overgang naar een niet-exploitatieve verhouding binnen beide sectoren
vindt plaats in het kader van een algehele transformatie van de dynamiek
van het economische systeem en is geïntegreerd in de transformatie van de
economische structuur (vgl. hfst. IV).

Onderstaand schema geeft een compleet overzicht van deze gewijzigde
grondslagen van het nationale accumulatiesysteem.
Esquema de Reestructuración de la oferta en la etapa de translción
III Sectores de Concentracion
y de Reasignación del Excedente
Sistema
banca-

©
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--•0
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Flujos de excedente (excluida reinversión)
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Exportaciones e importaciones

Bron:

FIDA (1980), p. 150

Het schema symboliseert het planningssysteem op nationaal nivo, waarbij
op een geïntegreerde wijze economische, sociale, technische en institu-

Exportaciones
a largo
plazo

-
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tionele elementen zijn samengebracht in ëén beheerssysteem.
Centrale uitgangspunten van dit systeem zijn

:

a)

nationale (functionele en regionale) integratie van de economie

b)

APP-sector als basis van de planning binnen een gemengde economie

c)

centrale oriëntatie op de bevrediging van basisbehoeften

d)

aanpak van een gespreide ontwikkeling van de productiekrachten
middels de integratie van technologisch onderzoek met aandacht voor
de sociale acceptatie van innovaties (onderwijs, extension) binnen
een wijziging van de institutionele structuur van de productie
(organisatievormen)

e)

de herstructurering gaat uit van de aanbodzijde, maar veronderstelt
een dynamische wisselwerking met de vraagfactoren (vgl. e ) , in het
bijzonder de herverdeling van inkomens

f)

het systeem bedoelt zowel intern als extern evenwicht te garanderen.

Ter nadere toelichting op de werking van het systeem gaan we nader in
op het beleid in de onderscheiden 'sectoren' en de 'flow of funds' die
hieruit voortkomt.
§Ê££2E_ï

omv

at de goederen en diensten die prioriteit krijgen in de natio-

nale planning. Hieronder vallen:
a)

voedselproducten en andere essentiële goederen voor de binnenlandse
markt (kleding, schoeisel, medicijnen)

b)

overheidsuitgaven voor sociale en collectieve voorzieningen ('social
wage' - goederen als onderwijs, gezondheidszorg, transport, e.d.)

c)

exporten en importvervangende sectoren, die bijdragen aan de netto
deviezenopbrengst.
Nadrukkelijk wordt hierbij de mogelijkheid van voedselexport als
nieuwe economische basis opengehouden.

Sector_II

omvat de niet-prioritaire sectoren. Hieronder vallen behalve

luxe goederen ook inefficiënte individuele kleine voedselsectoren die
technologisch of institutioneel inefficiënt zijn, en exportsectoren
waarvan de netto deviezenbijdrage discutabel is. De luxe productie en
-importen worden afgeremd via prijzen, belastingen en tarieven, terwijl
in de andere twee sectoren mogelijk ook aan meer directe ingrepen wordt
gedacht.

1)

zie: FINAPRI, 'Estudios urgentes para la implementacion del Plan
Operativo del sector agropecuario de 1981, p. 11 e.v.
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omvat het financiële en commerciële systeem: het bankwezen,

het belastingsysteem en de binnenlandse en buitenlandse handel. Hierin
komen de financiële overschotten van de sectoren I, II en IV terecht,
waarna de besteding daarvan overeenkomstig de lange-termijn doelstellingen
van de planning

kan

plaatsvinden (financiële stromen 1 t/m 6 ) .

De opbrengsten zijn afkomstig uit belastingen, intrestheffingen of
prijs-marges tussen inkoop en verkoop. Hierbij kan selectieve stimulering
plaatsvinden (sector I t.o.v. II) middels differentiële tarieven. Het
surplus wordt verdeeld over de accumulatie in sector I (stroom 4 ) , de
financiering van importen en schuldaflossing (stroom 6) en de financiering van sector V (stroom 2 ) .
Sector_IV

omvat de buitenlandse handel (stromen 7 t/m 12 zijn goederen-

stromen). Stroom 8 is de essentiële import, stroom 10 mogelijke toekomstige export van technologie.
Sector_V

symboliseert het zgn. systeem van de ontwikkeling van de

produktiekrachten. De sector wordt in zijn geheel gefinancierd vanuit
het surplus van de sectoren I, II en IV, via sector III. Binnen sector V
vindt de verdere ontwikkeling van technologische systemen en institutionele organisatievormen van de produktie, met name gericht op sector I
(stroom 14), plaats. Bovendien worden van hieruit nieuwe sectoren tot
ontwikkeling gebracht, die de positie van Nicaragua in de wereldeconomie
kunnen versterken, zodat een grotere onafhankelijkheid op gebieden als
technologie en energie bereikt kan worden. Bijzondere aandacht gaat uit
naar de vraag van de producenten (stroom 13) en de wijze van introductie
van innovaties.

De sectoren U I , IV en V zijn overwegend in handen van de staat, die daarmee richting kan geven aan het ontwikkelingsproces en bovendien zorg
draagt voor de balancering van de diverse (sub)sectoren en het interne
en externe evenwicht. In sector I komen staatsbedrijven (APP) naast
coöperaties en private producenten voor, terwijl in sector II alleen
private producenten bestaan.

Op basis van dit systeem kan de staat de 'flow of funds' dirigeren in de
richting van een meer autonoom, nationaal gericht accumulatieproces.
Bovendien kan een uitgebreid sectorbeleid gevoerd worden. Tenslotte
wordt beoogd via dit systeem simultaan de ontwikkeling van voedsellandbouw en exportlandbouw te realiseren
VI).

(zie hierover verder hoofdstuk
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Hoofdstuk VI

VI.1.

: Agrarische hervorming

in t'icaragua

De rol van de agrarische sector in het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel

In het Nicaraguaanse ontwikkelingsmodel neemt het beleid t.a.v. de agrarische sector

een belangrijke plaats in.

De agrarische sector vervult

immers een centrale functie in de economie: vlak voor de revolutie levert zij
bijna 22% van de binnenlandse produktie, is meer dan 45% van de beroepsbevolking direct werkzaam in de agrarische sector en is nog eens bijna
30% van de beroepsbevolking indirect afhankelijk van de agrarische sector,
2)
terwijl meer dan 75% van de exporten bestaat uit agrarische produkten ' .

Gezien de grote omvang van de agrarische sector in Nicaragua (in termen
van produktie, exporten en werkgelegenheid) vervult deze sector een sleutelfunctie in het nationale ontwikkelingsproces.

Na de revolutie richt het

Nicaraguaanse ontwikkelingsbeleid zich op het in gang zetten van een
transitieproces : een nationaal georiënteerd proces van kapitaalaccumulatie
onder

gelijktijdige herziening van de produktie-verhouding (arbeidsver-

houdingen, eigendomsverhoudingen).

Het centrale probleem van deze transitie is dat er gestreefd moet worden
naar gelijk tijdige realisatie van de doelstellingen van basisbehoeften
('basic needs') en van surplus-generatie t.b.v. de financiering van de
economische ontwikkeling.

In Nicaragua zal juist de agrarische sector in

eerste instantie beide functies moeten vervullen: voorzien in de binnenlandse voedselconsumptie en een surplus leveren voor de verdere economische
ontwikkeling.

De agrarische sector zal dan ook tegelijkertijd moeten

worden versterkt en afgeroomd (zie hoofdstuk V ) .

In veel onderontwikkelde landen - en dat is ook het geval in Nicaragua is de kapitaal-accumulatie in het bijzonder de functie geworden van een
sub-sector van kapitalistische exportlandbouw-bedrijven, terwijl de binnenlandse voedselvoorziening in handen is van een nog overwegend op zelfvoorziening gerichte sub-sector van kleine boeren.

Dit zgn. dualistische

patroon is tot stand gekomen door kapitalistische penetratie van buitenaf.
De exportlandbouw is in sterke mate gebaseerd op monopolisering van de
grond met als doel de arbeidslonen laag te houden en ruime beschikbaarheid

Onder de agrarische sector vallen de sub-sectoren landbouw, tuinbouw,
veeteelt, visserij en bosbouw.
2)
Cijfers betreffen 1977, het laatste voor-oorlogse 'normale' jaar.
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van arbeid te verzekeren.

De arbeid is m.n. seizoenarbeid en veroorzaakt

niet alleen trekarbeid maar eveneens een langdurige werkloosheid in het
off-season.

De export-produktie gebruikt moderne technologieën en technie-

ken (behalve in de oogst), welke slecht aansluiten bij de factorbeschikbaarheidsverhoudingen in het land en relatief veel deviezen vereisen t.b.v.
de import van machines en inputs.

De afzet is afhankelijk van de buiten-

landse markt en valt grotendeels buiten de controle van de nationale overheid en de producenten.

De sociale- en politieke positie van grote export-boeren maakt enerzijds
afroming van een surplus niet eenvoudig, terwijl anderzijds de overheid
ook in de besteding van het surplus o.a. door deze groepen wordt beïnvloedt.

De voor de binnenlandse voedselvoorziening producerende sub-sector heeft
te kampen met lage inkomens als gevolg van een lage arbeidsproductiviteit.
Dit wordt weer veroorzaakt door de geringe toegang van deze sub-sector tot
de grond, het institutionele krediet, inputs en technologie.

De monopolisering van deze hulpbronnen door de exportsector heeft tot doel
de lage lonen en de ruime beschikbaarheid van de arbeid te waarborgen.
De subsistence-sectör dient bovendien nog een gedeelte van de off-season
werkloosheid van de export-sector op te vangen.

De kapitaal-accumulatie in de agro-export sector financiert aanvankelijk
de industrialisatie die eerst op importsubstitutie is gericht en later ook
op vnl. regionale exporten.

De overheid zorgt voor het tot stand komen van

de infrastructuur t.b.v. de agro-export en de industrie sector.

De steeds

toenemende importbehoeften van deze 'enclaves' in de economie leiden ertoe
dat de accumulatie (met name deviezen) in de agro-export sector tekort
schiet en steeds meer een beroep gedaan moet worden op buitenlandse financiering.

De afhankelijkheid van het buitenland m.b.t. afzet, importen,

en technologie neemt sterk toe, terwijl de structurele betalingsbalanstekorten leiden tot een omvangrijke externe verschulding.

Het in stand

houden van de agro-export sector blijft daardoor noodzakelijk.
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De kapitaalintensivering in de agro-export en in de industrie beperkt
de werkgelegenheid.

De monopolisering van de grond en van andere agra-

rische produktiemiddelen door de agro-export sector met het doel een
reserveleger van seizoen-arbeiders beschikbaar te houden beperkt de
mogelijkheden voor kleine boeren.

De grote massa van de bevolking wordt

steeds verder gemarginaliseerd, het arbeidssurplus leidt tot een absoluut
laag loonnivo en een zeer ongelijke inkomensverdeling.

De overheids-

uitgaven schieten tekort om een minimaal nivo van collectieve voorzieningen
te handhaven, o.a. ten gevolge van de persoonlijke verrijking door Somoza
c.s..

Wat er is aan onderwijs, gezondheidszorg, is in geringe mate toe-

gankelijk voor de bevolking.

Niet alleen is het absolute inkomensnivo

laag, via inflatie en door de heffing van veel indirecte belastingen wordt
het reële inkomensnivo van de bevolking systematisch verlaagd

De externe inkomensongelijkheid en de systematische beperking

van de

consumptie van de bevolking hebben de ontwikkeling van de interne markt
tegengehouden en de binnenlandse integratie (sectoraal, regionaal) van
de economie verhinderd.

Daarmee is de economische ontwikkeling niet alleen

losgekoppeld van de binnenlandse behoeften en mogelijkheden, maar deze is
ook sterk afhankelijk en extreem gevoelig geworden voor de ontwikkelingen
die zich voordoen in de wereldeconomie, terwijl bovendien de positieve
effecten voor intersectorale linkages weglekken naar het buitenland.

Het transitieproces in de agrarische sector is gericht op produktie en
verdeling en op het aanbrengen van correcties in de produktie-verhoudingen.
Weliswaar ligt juist in het lage consumptienivo van de bevolking een mogelij
dynamizerend element voor de ontwikkeling van de binnenlandse markt, maar
de inkomensherverdeling die daarvoor nodig is zal niet alleen sterke weerstand oproepen en dus moeilijk te realiseren zijn, zij vereist ook productieve investeringen om de basis van dat inkomensherverdelingsbeleid zelf te
verbreden.

Op zich is het duidelijk, dat de agrarische sector gegeven de

relatief ruime beschikbaarheid van landbouwgronden de beste mogelijkheden
biedt voor zo'n naar binnengerichte en integrerende ontwikkeling, mogelijkheden die door de duale struktuur van de sector tot op heden ontvoldoende
zijn benut.

zie voor een uitgebreide analyse: hoofdstuk II.
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Het gaat daatbij met name om de ontwikkeling van de binnenlandse voedselvoorziening, of zoals het wordt aangeduid het nationale voedselsysteem
Dit omvat de primaire voortbrenging, de teelt voor voedselgewassen met
nadruk op bas is-granen, rijst, mais en bonen voor menselijk consumptie,
andere voedselgewassen en evt. voedergranen.

Maar het nationale voedsel-

systeem omvat eveneens de verwerking, de distributie en de consumptie.

Bij de ontwikkeling van dit nationale voedselsysteem doen zich drie kern
problemen voor: de beschikbaarheid van investeringskapitaal, de articulatie
met de agro-export sector en de afzetmarkt.

De versnelde ontwikkeling van de voedselgewassen sector vereist een toename
van de investeringen maar binnen deze sub-sector zelf wordt nauwelijks
een surplus gegenereerd, dat daarvoor kan worden gemobiliseerd.

Dit is

een gevolg van de onderschikking aan de agro-export sector die het surplus
van de kleinschalige voedsellandbouw afroomt.

Door immers de agrarische

produktie middelen te monopoliseren doet de exportlandbouw in.de voedsellandbouw een arbeids-overschot ontstaan, waardoor de lonen van de seizoenarbeid laag worden gehouden, terwijl bovendien de reproduktie van de arbeid
buiten het seizoen wordt afgewenteld op de voedsellandbouw.

In tegenstelling tot de agro-exportsector die een te kapitaal-intensieve
ontwikkeling vertegenwoordigt, met een sterke importafhankelijkheid
v.w.b. machines en inputs, zal de op de binnenlandse voedselvoorziening
gerichte landbouw en het gehele nationale voedselsysteem een veel meer aan
de binnenlandse factor-beschikbaarheid aangepast nivo van techniek en technologie moeten krijgen.

Toch zullen ook dan nog investeringsfondsen voor

een belangrijk deel in de vorm van deviezen nodig zijn.

Op de korte en middellange termijn kunnen deze benodigde investeringsfondsen niet beschikbaar komen dan uit de reeds ontwikkelde agro-export
sector.

Het voortbestaan en de versterking van de exportlandbouw en de

surplus-afroming ervan is dus voorwaarde voor het ontwikkelen van het
naar binnen gerichte en integrerende nationale voedselsysteem.

Ook de

exportlandbouwbedrijven in de staatssector (de APP bedrijven) zullen hun
bijdrage moeten leveren aan de vergroting van de omvang van het agrarische
surplus.

FIDA, Informe de la Misión Especial de Programacion a Nicaragua,
Octobre 1980, p. 149.
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De articulatie van de voedsellandbouw met de export landbouw, waarbij de
eerste een arbeid-reserveleger beschikbaar houdt t.b.v. de seizoenswerkzaamheden in de tweede,vormt nog een beperking voor de ontwikkeling
van de voedsellandbouw.

Deze beperking bestaat hierin, dat deze ontwikkeling

niet zo mag verlopen, dat de levering van seizoenarbeid aan de exportsector
in gevaar komt.

Immers de agro-exportsector is van vitaal belang voor de

nationale economie en voor de kapitaal-accumulatie t.b.v. de voedsellandbouw zelf.

De verschaffing van produktiemiddelen (grond uitgifte, krediet-

verlening) en de inkomensvorming in de voedsellandbouwsector moeten ten
dele zo worden afgesteld, dat de arbeidsbeschikbaarheid op korte en middellange termijn gehandhaafd blijft.

Op langere termijn zou via

mechanisatie

enerzijds en evt. export van voedselprodukten anderzijds de articulatie kunnen
worden verminderd.

Vooralsnog impliceert dit, dat voor een groot aantal

boeren en landarbeiders in de voedsellandbouw semi-proletarische productieverhoudingen zullen blijven bestaan.

Niettemin wordt het karakter van de

relaties binnen beide sub-sectoren wel gewijzigd binnen het kader van het
zgn. Regionale Accumulatie Systeem, waarbij een nieuw evenwicht wordt
gezocht tussen enerzijds de arbeidsvraag vanuit de exportsector en anderzijds de financieringsbehoefte van de campesinos (zie Appendix).

Geschat wordt, dat Nicaragua op korte termijn zelfvoorzienend zal zijn voor
wat betreft de basisgranen.

De verdere afzet van voedselgewassen zal dan

voor een deel afhankelijk zijn van een inkomensstijging en vooral van voortgaande en zoals gezegd moeilijke inkomensherverdeling.

De perspectieven voor de export van voedselgewassen naar landen in de
regio worden gunstig geacht.

Enige rijst-export vond reeds plaats, terwijl

er in de regio vraag is naar bonen en naar witte mais voor menselijke
consumptie.

Daarbij gaat het slechts om een gering aandeel van Nicaragua

in deze markten.

De normalisering van de politieke situatie in Midden

Amerika is in dit verband van groot belang.

De centrale discussie in de planning t.a.v. de agrarische sector is dus
de keuze tussen de verbouw van gewassen voor de export of gewassen voor
de binnenlandse consumptie.

Deze discussie betreft niet alleen de produkt-

mix, maar heeft zoals gezegd ook consequenties voor de investeringspolitiek
en de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Op korte termijn zijn export-

gewassen nodig omdat deze deviezen genereren waarmee kapitaalgoederen
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geïmporteerd kunnen worden. Maar anderzijds vereist de toegenomen
binnenlandse vraag (ten gevolge van loonsverhogingen, toename van de
werkgelegenheid en gestegen verwachtingen) een sterke toename van de
binnenlandse voedselbeschikbaarheid.

De planning probeert beide doelstellingen te verzoenen: de groei van
de landbouwproduktie zou simultaan de deviezen-generatie en de binnenlandse voedselproduktie moeten garanderen. De keuzeproblemen die zich
daarbij voordoen betreffen:
-

de grond;

de beschikbaarstelling van grond aan kleine boeren en

landloze arbeiders in het kader van de landhervorming leidt met name
tot voedselproduktie voor de binnenlandse markt. Het arbeidsaanbod
voor de exportlandbouw daalt dientengevolge.
~

de arbeid;

niet alleen de gronduitgifte, maar ook het beleid ten

aanzien van de trekarbeiders afkomstig uit buurlanden bepaalt het
arbeidsaanbod ten behoeve van de exportsector. De 'rising expectations'
maken wijzigingen in de arbeidsverhoudingen in de exportsector onvermijdelijk. Ook collectieve voorzieningen spelen daarbij een rol.
krediet en inputs;

een aantal exportgewassen zijn 'full credit crops',

zodat verschuivingen in de allocatie van krediet en inputs in de
richting van de voedselproduktie (nodig terwille van zowel de areaaluitbreiding als de produktiviteitsverhoging) leiden tot een daling van
de exportproduktie.
-

prijsbeleid;

het binnenlandse prijsbeleid kan via een hoog prijsniveau

de voedselproduktie stimuleren, doch de exportsector is daarentegen
eerder gebaat bij lage voedselprijzen.
-

linkages;

van het bevorderen van de voedselproduktie mag met name de

ontwikkeling van 'forward linkages' verwacht worden, terwijl de exportlandbouw eerder de ontwikkeling van 'backward linkages' stimuleert.

Men kan de discussie om exportlandbouw vs. voedsellandbouw ook vertalen
in de klassieke marxistische discussie over de keuze van consumptie versus
accumulatie. De planning voor 1981 probeert beide doelstellingen te
verzoenen; de groei van de landbouwproduktie moet simultaan de deviezengeneratie en de binnenlandse levering van elementaire landbouwgewassen
garanderen

1)

Programa Económico 1981, p. 34
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Voor een aantal produkten (vlees, suiker) kan de binnenlandse consumptie
afgeremd worden, terwijl bij andere produkten(pluimvee, maïs, vis) na het
bereiken van de voedsel-zelfvoorziening ook exporteerbare overschotten
aan voedselprodukten kunnen ontstaan. Tenslotte kan een verhoging van de
verwerkingsgraad van de agrarische exporten ook leiden tot hogere exportopbrengsten. (zie Appendix, hoofdstuk V)
De verzoening van beide posities gaat daarnaast gepaard met een fundamentele
aanpassing van het accumulatie-principe. Het export-surplus wordt daarbij besteed in een richting dat de rurale bevolking daarvan ook weer kan profiteren. Het gebruik van het surplus voor de aanleg van rurale collectieve
voorzieningen (infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg), voor de kredietverlening en voor de import van agrarische kapitaalgoederen leidt via indirecte
weg tot een verhoging van de levensstandaard
Niettemin zullen de omvangrijke macro-economische problemen (buitenlandse
schuldaflossing, betalingsbalans-tekort) zeker ook leiden tot een verlies
van een gedeelte van het surplus. De belangrijke vraag daarbij is ten koste
van welke groepen dit proces zal gaan verlopen. Beslissend hiervoor is de
mate van controle van de staat over de productie en de handel.
Niet buiten beschouwing kan blijven dat de keuzen die gemaakt worden in het
agrarisch beleid van invloed zullen zijn op de politieke- en sociale verhoudingen. De relatieve posities van de verschillende sociale klassen
(exportboeren, kleine boeren, landarbeiders, seizoenarbeiders) worden door
het beleid beïnvloed en in het transitie-proces zijn dergelijke veranderingen
ook uitdrukkelijk doel van het beleid.
Wijzigingen in de productieverhoudingen zijn fundamenteel afhankelijk van
het opheffen van het dualisme tussen de export-sector en de voedsel-subsistencesector. Het zal duidelijk zijn dat dit proces slechts geleidelijk zal kunnen
plaatsvinden, maar niettemin in een drastische verandering van met name de
export-landbouw moet uitmonden.
In dit hoofdstuk geven we nu een systematisch overzicht van de diverse
aspecten van de Nicaraguaanse agrarische hervorming.
In par. 2 wordt nu eerst ingegaan op de structuur van de agrarische sector
in Nicaragua, waarbij de structurele kenmerken en problemen nader worden belicht.

1) Petras, XII, pp. 12 en 17
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In par. 3 komt de agrarische hervorming van de Sandinisten aan de orde, waarbij
in het bijzonder wordt ingegaan op de landhervorming en de nieuwe organisatievormen van productie, handel en arbeid.
In par. 4 geven we een overzicht van de doelstellingen van de agrarische
planning, waarna we in par. 5 meer specifiek ingaan op het agrarisch politiekebeleidsinstrumentarium. In een appendix wordt de werking van het regionaal
accumulatie systeem uiteengezet.

- 176 -

VI.2.

De structuur van de agrarische sector in Nicaragua

De agrarische politiek en de landhervorming in Nicaragua moeten
aangrijpen bij de historisch gegroeide structuur en organisatie
van de agrarische sector. Men bedoelt immers met behulp van deze
hervormingen in de produktiewijze in te grijpwn d.w.z. door middel
van centrale planning richting te geven aan de ontwikkeling van de
materiële produktiekrachten en bij te dragen aan de socialisatie
van de produktieverhoudingen.
Op deze wijze hoopt men wijzigingen te kunnen aanbrengen in de structuur van de economie (diversificatie van het sectorpatroon, vermindering van de buitenlandse afhankelijkheid en versterking van de
binnenlandse integratie van de economie) en in de institutioneelpolitiek bepaalde dualistische produktie-organisatie (ongelijke
grondeigendomsverhoudingen en verschillen in toegang tot kapitaal
als basis voor produktiviteits- en inkomensverschillen). Centraal
daarbij staat het ingrijpen in de politieke en economische zeggenschapsverhoudingen ter doorbreking van monopolie-posities op de
grond-, arbeids- en kapitaalmarkt, welke in belangrijke mate institutioneel bepaald worden door het grondbezit en de (deels) daarop
berustende controle over het staatsapparaat. Zowel de structurele
ontwikkeling van de economie (m.n. de ontwikkeling van de binnenlandse markt) als de ontwikkeling van de socio-economische klasseverhoudingen worden uiteindelijk hierdoor bepaald.

VI.2.1

Historische ontwikkeling van de produktiestructuur

De Nicaraguaanse economische structuur vertoont in sterke mate de
kenmerken van een primaire exporteconomie, gericht op de buitenlandse afzet van (onbewerkte) agrarische grondstoffen ,.
Tot omstreeks 1880 berust het agrarische produktie-systeem op de
coëxistentie van haciendas en campesinos. Indogene gemeenschappen
(communidades) en campesinos verzorgen de voedselproduktie, welke
toereikend is voor de voorziening van de kleine binnenlandse markt.
Campesinos en medieros (sharecroppers) worden op basis van semi-

C.D. Deere & P. Marchetti, "The worker-peasant alliance in the
first year of the Nicaraguan Agrarian Reform" in: Latin American
Perspectives (spring 1981) p. 41-47
INRA, "La Revolución y el Campo" (1980).
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feodale verhoudingen ingeschakeld voor de produktie op de haciendas.
Aan het einde van de 19de eeuw komt een meer kapitalistische ontwikkeling op gang t.g.v. de introductie van koffie cultures voor de
export

. Door de expansie van de latifundios worden de campesinos

verdrongen van de gemeenschappelijke en gepachte gronden en gedwongen
tot (seizoen)arbeid op de koffieplantages. In deze periode begint
de relatief late integratie van Nicaragua in de internationale arbeidsverdeling (zie hoofdstuk I ) .
De liberale landhervorming onder Zelaya (1893) introduceert de vrije
grondmarkt en het volledige privë-grondbezit en leidt daarmee tot
liquidatie van het systeem van gemeenschappelijk grondbezit. De transformatie van de traditionele 'landed elite" tot een moderne koffiebourgeoisie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de produktie2)
krachten via investeringen m infrastructuur en grondexpansie
Niettemin blijven de

produktieverhoudingen binnen de plantages nog

overwegend van niet-kapitalistische aard (loon in natura; grond in
ruil voor arbeid; medieria) ter garandering van de arbeidsvoorziening.

De opkomst van de kapitalistische landbouw leidt in het begin van de
20e eeuw tot binnenlandse politieke conflicten tussen de conservatieve traditionele agrarische olichargie en de liberale kapitalis. . 3)
. . . .
tische koffïe-bourgeoisie . Een militaire interventie vanuit de V.S.
greep hierbij uiteindelijk in (1909) ter versterking van de politieke
positie van de conservatieven. De koffie-sector heeft daardoor slechts
een zeer beperkte controle over de staat kunnen verwerven. Doordat
de koffie-produktie in deze periode regionaal (Noordelijke-Centrale-zone)
en politiek geïsoleerd bleef en tengevolge van de beperkte relaties
met de afzetmarkten (monopolie van de tussenhandel voor kredietvoorziening; exportmonopolie van enkele grote buitenlandse bedrijven)
is de produktiewijze minder ver ontwikkeld dan in de andere Centraalamerikaanse landen (minder gebruik van krediet, traditionele varië4)
teiten, ed.)
1)
2)
3)
4)

J. Wheelock R., "Imperialismo y dictatura", Mexico 1975.
Vgl. J.M. Paige, "Agrarian Revolution", New York, 1975.
H. Jung, "Nicaragua: Bereicherungsdiktatur und Volksaufstand"
(1980), H. 1 .
D. Kaimowitz, "The Nicaraguan Coffee-harvest 1979/80 :
Public Policy and the private sector" in: Development and Change 1980.
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Vooral onder Somoza is de kapitalistische ontwikkeling van de agrarische sector verder voortgeschreden

. De opkomst van de katoen

(omstreeks 1950) en daarna van de suiker- en vleesproduktie leiden
tot een versterking van het agrarische kapitalisme. De nog bestaande
campesino-produktie in de Pacific-regio wordt nu verder teruggedrongen.
Ook binnen de plantages worden kapitalistische produktieverhoudingen
(loonarbeid) nu vrijwel algemeen geïntroduceerd, hetgeen leidt tot een
verdere proletarisatie van de bevolking.
Vooral in de jaren '50 en '60 maakt de economie van Nicaragua een zeer
snelle kapitalistische ontwikkeling door (gemm. groeivoet 5,6-6,7% p.j.).
Deze sterke economische groei is gebaseerd op de vergaande commercialisatie van de landbouw en de expansie van de industrie en het bankwezen.

VI.2.2

Structurele problemen van de Nicaraguaanse landbouwsector

In hoofdstuk II.2 gaven we eerder een uitgebreid overzicht van de
structuurkenmerken van de agrarische sector in Nicaragua, waarbij de
produktie- en areaal-ontwikkeling van de onderscheiden sub-sectoren
(landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw) en van de belangrijkste
voedsel- en exportprodukten zijn besproken. In het bijzonder werd
daarbij ingegaan op het geïntegreerd naast elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen: grootschalige kapitaalintensieve exportcultures, vooral op gronden van betere kwaliteit (Noordelijke en
Pacific-zone) en met

de beschikking over betere infrastructurele

voorzieningen naast kleinschalige arbiedsintensieve voedselproducerende bedrijven.
De onder 2.1 beschreven historische ontwikkeling van het agrarisch
export-model in Nicaragua heeft een groot aantal belangrijke gevolgen
voor de huidige produktiestructuur en produktie-organisatie. We gaan
hierop kort in, omdat deze structurele problemen van de Nicaraguaanse
landbouwsector het kader vormen voor de huidige Sandinistische
agrarische hervorming.

J. Petras, "Whither the Nicaraguan Revolution" in: Monthly Review
Vol. 31, oct. 1979, p. 3

-

1.
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Grondhervorming

Het voor landbouw geschikt gemaakte areaal is voornamelijk gesitueerd
in het Noorden en Westen (Pacifico) van het land. Van het totale
grondoppervlak wordt in 1963 slechts 32% gebruikt voor de landbouw.
De grondbenutting verschilt echter sterk per departement. Als we
het departement Zelaya (ongeveer 50% van het totale landoppervlak)
buiten beschouwing laten vanwege de zeer lage benuttingsgraad van de
grond (5,5% in 1963) loopt het totale landbouwareaal op tot 59% van het
landoppervlak. Vooral in de oostelijke departementen (rio San Juan,
Zelaya) wordt een veel kleiner gedeelte van de grond effectief bewerkt
dan in de Noordelijke Zone (koffie) of de Pacific-zone (katoen, vlees)
Na 1963 zijn er aanzienlijke hoeveelheden grond in cultuur gebracht;
in het kader van kolonisatie-programma's zijn vooral in de zone
Atlantico 16.500 families aan nieuwe gronden geholpen. Het totale
landbouwareaal loopt hierdoor op tot 41% van het landoppervlak (1976).
De areaal-toename doet zich voor bij de export-cultures (m.n. katoen
en suiker), terwijl de voedselproduktie steeds verder teruggedrongen
wordt (m.u.v. de kapitalistische rijst-produktie).
Van het landbouwareaal is slechts 2% geïrrigeerd, vooral in de sectoren
rijst (60% van het areaal) en suiker (60% van het areaal). Bij de exportgewassen koffie en katoen is irrigatie slechts beperkt toepasbaar,
bij de verbouw van voedselgewassen blijven de toepassingen vrijwel
achterwege.
2.

Grondverdeling

De grondeigendomsverhoudingen in Nicaragua vertonen maar weinig verschuivingen. De landhervorming onder Somoza (1963) bleef beperkt tot
het in gebruik nemen van staatsgronden, gemeenschappelijke gronden
en braakliggende- en/of inefficiënt bewerkte gronden.
Alleen op basis van de laatste twee criteria zouden onteigeningen
kunnen plaatsvinden, maar in de praktijk is een dergelijke herverdeling niet tot stand gebracht.
De grondbezitsverdeling vertoont het volgende beeld:

Anuario Estadistico 1978, p. 70 .
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Tabel 1

Grondverdeling (1970)

Bedrijfsomvang (ha) % areaal % bedrijven % arbeid
< 0,7 ha
0,7 - 4 ha
4 - 7 ha
7 - 35 ha
35 - 350 ha
> 350 ha

0,1
1,5
1,8
11,2
44,1
41,3

2,2
36,6
12,0
27,4
20,3
1,5

1,4
23,4
7,7
17,6
13,0
0,9

full-time landarbeiders

3,4

part-time landarbeiders

32,6 .

Totaal

100

100

100

Bron: FAO, Perspectivas para el desarrollo y la integracion
de la Agricultura
Centroamericana (1974), p. 109 .

De grondverdeling is zeer ongelijk; meer dan 50% van de bedrijven
beheert minder dan 4% van de grond, terwijl 1,5% van de bedrijven
meer dan 40% van de grond beheert. Somoza zelf controleerde 25-30%
van de landbouwgrond.
Naast de enorme grootte-verschillen domineren de exportcultures vooral
ook de gronden van betere kwaliteit

(Noordelijke en Pacific-zones),

waarbij ook betere infrastructurele voorzieningen aanwezig zijn.
Hierdoor kunnen in de Atlantische zone de bedrijven ondanks de
grotere gemm. bedrijfsgrootte toch tot de meer marginale produktieeenheden behoren
3.

. 2)
Structuur van de economie

De agrarische sector neemt in 1977 bijna 22% van de bruto binnenlandse produktie voor haar rekening, terwijl in datzelfde jaar haar
aandeel in de exporten bijna 81% bedraagt.
Het aandeel in de binnenlandse produktie loopt duidelijk terug (was
in 1945 nog 45,7%) t.g.v. de industrialisatie in de jaren '60 en de

^
2)
'

Cdte J. Wheelock, Charla 16-11-1979.
Zie ook Hoofdstuk TI, "De Structuur van de Nicaraguaanse Economie"
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toename van de dienstensector (overheid, informele sector).
Maar de opkomende industrie (in het kader van de CA.C.M.) sluit
nauwelijks aan bij de agrarische produktie-basis. Het industrialisatie-model volgt de lijnen van de importsubstitutie d.w.z. gebruikt geïmporteerde grondstoffen en produceert t.b.v. regionale
exporten. Zo worden bijvoorbeeld katoenvezels geëxporteerd, terwijl
katoenen weefsels geïmporteerd moeten worden

. De industrialisatie

draagt derhalve niet bij aan een integratie van de agrarische sector
in de nationale economie (processing).
Binnen het exportpakket blijven de agrarische grondstoffen en de
voedselproduktie een dominerende positie innemen; tezamen vertegenwoordigen deze categorieën in 1960 meer dan 95% van de exportwaarde;
dit aandeel neemt af tot 80% in 1977. De goederenconcentratie van de
agrarische exporten blijft erg hoog: de drie belangrijkste exportprodukten (koffie, katoen, vlees) nemen in 1977 bijna 60% van de
exportwaarde voor hun rekening.
Agrarische exporten blijven daarom van centraal belang voor de importkoopkracht van Nicaragua.
4.

Duale produktie-organisatie

Het landbouwareaal van Nicaragua wordt gebruikt voor de verbouw van
'cash crops' (handelsgewassen) en 'subsistence crops' (voedselgewassen) . Deze produkten worden volgens geheel verschillende produktiewijzen geteelt. Binnen de landbouwsector bestaat een duidelijke
duale structuur van grootschalige, kapitaalintensieve exportcultures
. 2)
naast meer kleinschalige arbeidsintensieve voedselproduktie
Kapitalistische produktie vindt m.n. plaats in de Pacific en Centrale
zone en betreft de verbouw van katoen, suiker, rijst en tabak, de
extensieve veeteelt, pluimvee en de industriële visserij. Niet-kapitalistische produktie is gesitueerd in de Noordelijke zone ne in het
zgn. 'cordon minifundiario' rondom de steden aan de Pacifico.
Behalve maïs, bonen en sorghum en tuinbouwprodukten verzorgen zij
ook een gedeelte van de produktie van katoen (8%) en koffie (27%).

^
2)

INRA, "la Revolución y el Campo", Hfst. 1.
J. Wheelock & L. Carrion, "Apuntes sobre el desarrollo económico
y social de Nicaragua" (FSLN 1980); Onder 'dualisme' wordt in dit
verband verstaan: een structurele heterogeniteit van produktiewijzen, welke ondergeschikt zijn aan, en geïntegreerd zijn in
één dominante produktiewijze.
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Deze duale produktie-organisatie is in eerste instantie historisch
gegroeid, maar wordt nog versterkt door het onder Somoza gevoerde
agrarische beleid. Zo zijn een groot gedeelte van de infra-structurele voorzieningen gericht op de exportcultures. Ook de kredietverlening is gericht op de kapitalistische sector; koffie, katoen en
suiker ontvangen in 1976 maar liefst 90% van het totale landbouwkrediet

. Ook de buitenlandse financiële en technische hulpverlening

komt weer bij deze exportsectoren terecht. Op dezelfde wijze zijn
ook de inputvoorziening (kunstmest, insecticiden), de agrarische
research en de processing gericht op de kapitalistische exportsector.
Met behulp van het in 1975 opgerichte instituut INBIERNO (Instituto
de Bienestar Campesino) werd geprobeerd aan kleine boeren de toegang tot kapitaal en techniek te vergroten. Uiteindelijk blijkt dit
programma, dat vooral in de koffie-regio werd uitgevoerd, als overwegende doelstelling te hebben om via kredietverlening boeren naar
deze regio aan te trekken ter aanvulling van het arbeidstekort
2)
bij de koffieoogst . Door enerzijds te kleine percelen te verschaffen en anderzijds de prijzen op een te laat niveau vast te stellen,
werden deze nieuwe boeren gedwongen tot aanvullende seizoenarbeid op
de koffieplantages.
5.

Proletarisatie van de rurale bevolking

De landbouwsector neemt in 1977 ca. 45% van de werkgelegenheid voor
haar rekening; dit aandeel is duidelijk aan het afnemen (in 1965 nog
58,8%). Inclusief de indirecte werkgelegenheid in handel, transport
en verwerking is ca. 70% van de beroepsbevolking afhankelijk van de
agrarische sector.
De structurele onevenwichtigheden binnen de Nicaraguaanse economie
zowel als binnen de agrarische sector zelf geven aanleiding tot twee
tegengestelde problemen op het gebied van de werkgelegenheid. In de
eerste plaats is er in Nicaragua een grote werkloosheid: in 1977 zijn

INRA, Objectivos y Alcance de la ?N.efoma Agraria Nicaragüense.
2)
C D . Deere & P. Marchetti (1981), p. 46 en 47; zie ook J. Algra
& L. Clerox, "Dienstverlening aan kleine boeren in Nicaragua"
(1982), p. 18-19.
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101.100 mensen werkloos, waarvan 50.000 in de agrarische sector

.

Maar aan de andere kant bestaan er in de landbouw grote arbeidstekorten. Op de katoen, koffie en suikerplantages vinden gedurende
4 maanden per jaar ca. 350.000 arbeiders tijdelijk werk. Hiervan is
.
.
.
2)
bijna 75% de overige maanden werkloos of 'underemployed'

.

Beide situaties kunnen ook naast elkaar bestaan t.g.v. moeilijke
binnenlandse transportvoorzieningen. Het kapitalistische agrarische
exportmodel vereist de beschikbaarheid van een 'reserve-armee' en
in Nicaragua werd hierin op verschillende manieren voorzien. Door
de aantrekking van buitenlandse gastarbeiders, door het INBIERNOprogramma en door handhaving van de ongelijke grondverdeling en de
duale produktiestructuur. Deze ongelijke grondverdeling leidt tot
een perverse werkgelegenheidsstructuur en tot een zeer ongelijke structuur van de inkomensverdeling. Landarbeiders en kleine boeren
werden hierdoor beide 'geproletariseerd' en tezamen maken zij maar
3)
liefst 80% van de agrarische beroepsbevolking uit

. Dit gecombi-

neerd met de zeer slechte rurale voorzieningen (94% van de huizen zonder watervoorziening; 65% zonder riolering; slechte medische voorzieningen; ruraal analfabetisme van 68%) schept de voorwaarden voor een
agrarische revolutie gebaseerd op een alliantie van landarbeiders en
boeren
Tabel 2 geeft een beeld van het ver voortgeschreden proletarisatieproces in Nicaragua en van de daaruit voorkomende rurale klassenstructuur. Landloze arbeiders vormen in het totaal bijna 40% van de
agrarische beroepsbevolking; slechts 1/5-gedeelte hiervan heeft permanente arbeid.

O
2)

3)
4)

MIPLAN, "Programa de Reactivación 1980", p. 101.
INRA, "La Revolución y el Campo"
Vgl. ook C A . Undry, "Nicaragua after the overthrow of Somoza",
in : Intercontinental Press, oct. 1979, waarin erop gewezen wordt
dat in 1973 van de 228.000 landarbeiders in de katoensector slechts
26.000 het hele jaar door werk hebben.
C D . Deere & P. Marchetti (1981), p. 42.
ibid. p. 47-51.
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Tabel 2

Rurale klassenstructuur in Nicaragua (1978)

Rural class
structure

Bourgeoise
Large a
Medium °
Middle Peasantry

Number
of people

c

Semiproletariat
Proletarians (stable
employment)
Subproletariat (landless
workers without stable
employment)
Total

% of EAP
in agriculture
(percent)

1,607
38,663
54,628

0.4
8.9
12.7

164,780

38.3

32,341

7.5

138,046
430,065

32.1
99.9

a

Based on estimates of farm owners with farms larger than 353 hectares in size.
"Based on estimates of farm owners and working family members with farms from 35
to 353 hectares pianted in basic grains or 7 to 353 hectares in coffee or cotton
cultivation.
c

Based on estimates of farm owners and working family members with farms 7 to 35
hectares pianted in basic grains or 3.5 to 7 hectares in export crops.
"Based on estimates of number of working family members on small holdings with 0.3
to 7 hectares pianted in basic grains or 0.1 to 3.5 hectares in export crops. It is
estimated that 35 to 40 percent of them work on rented lands.

Bron:

VI.2.3

Deere en Mar.ch.etti (1981), p. 42

Conclusies

De centraleproblematiek

van de agrarische sector van Nicaragua

kunnen we kortheidshalve als volgt omschrijven:
1) Problemen op het niveau van de ontwikkeling van de produktiekrachten. Uitgangspunt hierbij is de ongelijkmatige ontwikkeling van
de produktiekrachten binnen de agrarische sector t.g.v. de
ongelijke grondeigendomsverdeling en de in het verleden gevolgde discriminatoire politiek van de staat m.b.t. de toegang tot krediet,
inputs en marketing.Daardoor zijn in de agrarische exportsectoren
(en in de rijstsector) de produktiekrachten voldoende ontwikkeld,
maar berust deze ontwikkeling op een proces van voortdurende exploitatie van de arbeid (campesinos, obreros).
Mede hierdoor is ook

de binnenlandse produktiestructuur niet vol-

doende gebalanceerd, zowel v.w.b. de verhouding voedselproduktieexportproduktie, als v.w.b. de binnenlandse integratie van de
agrarische sector (processing) en de industriële sectoren (binnen-
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landse vraag naar industriële produkten). De ongelijke inkomensverdeling belemmert daarbij een verdere binnenlandse spreiding
van het ontwikkelingsniveau van de produktiekrachten.
2) Problemen op-het niveau van de produktie-verhoudingen.
De kapitalistische exportsector produceert op basis van de
beschikbaarheid van voldoende (seizoen)arbeid tegen zeer lage
lonen. Het inflatieproces in Nicaragua leidt daarenboven nog
tot uitholling van de reële lonen. De sociale- en collectieve
voorzieningen zijn slecht ontwikkeld en weinig gespreid. De
produktie berust derhalve op de exploitatie van grote groepen
van de bevolking (landarbeiders, kleine boeren, rurale en urbane
'un(der)employed').
3) Problemen t.g.v. de oorlogsschade
De materiële schade binnen de agrarische sector is relatief beperkt gebleven m.u.v. de verliezen in de veeteelt-sector
(veesmokkel, versnelde slacht) en in de visserij-sector (verlies
van een deel van de vloot). Daarnaast is er enige schade aan
machines, ed.. De totale schade binnen de agrarische sector bedraagt
27,7 miljoen US $. Belangrijker is de schade aan de produktie.
In 1979 wordt een produktiedaling van 19% geraamd. Belangrijke getroffen sectoren zijn de katoen (produktiedaling 81,1%, areaalreductie 80%), tabak (produktiedaling 31%), suiker (15%) en bananen
(20%). Ook de voedselproduktie is sterk gedaald waardoor de 'self
sufficiency' daalt maar 68%. De exporten kennen een duidelijke
stagnatie (18%). Tengevolge van onvoldoende zorg voor de cultures
zullen zich ook in de komende

jaren nog produktiedalingen kunnen

voordoen.

CEPAL, "Nicaragua, repercusiones economicas de los acontecimientos
politicos recientes"
Zie ook hoofdstuk III.
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VI. 3.

De Sandinistische Agrarische Hervorming

VI. 3.1

Algemene doelstellingen van de agrarische hervorming
In algemene termen wordt de agrarische hervorming in Nicaragua beschreven
als een proces van heroriëntatie van de agrarische ontwikkeling en verandering
van de historisch gegroeide agrarische produktieverhoudingen. Centraal daarin staat de opvatting dat de agrarische hervorming functioneert als een
instrument voor sociale verandering

. Men beperkt zich niet tot een

technisch programma, maar betrekt ook en vooral sociale doelstellingen
(verhoging van de levensstandaard, werkgelegenheid, voorziening met collectieve goederen) en politieke doelstellingen (participatie van de bevolking) in het agrarisch hervormingsproces. Belangrijk is verder dat de
agrarische hervorming een specifieke Nicaraguaanse invulling krijgt en
. . 2)
aansluit bij de nationale economische en politieke condities
Dit betekent o.m. dat bij de onteigening rekening wordt gehouden met de inbreng van grote- en midden-grote boeren in de revolutie en dat de beheersvorm
van de onteigende Somoza-bedrijven aansluit bij de historisch gegroeide
structuur van de economie (export-produktie, werkloze landarbeiders).
De hoofdlijnen van de Nicaraguaanse agrarische hervorming zijn als volgt
te analyseren:
1)

transformatie van de grondeigendomsverhoudingen door confiscatie van
het vroegere bezit van de Somocistas dat overgaat in handen van de
staat (A.P.P. Area de Propiedad del Pueblo). Het criterium voor de
onteigening is de politieke rol van de eigenaar in het revolutionaire
3)
.
. .
proces . Hierdoor blijven middenklasse-boeren, kleine boeren en een
gedeelte van het grootgrondbezit buiten de landhervorming vanwege hun
participatie in het verzet tegen Somoza. De controle over deze groepen
dient op indirecte wijze plaats te vinden via de kredietvoorziening,
het prijdbeleid t.a.v. inputs en outputs en door de boerenbond A.T.C.

1)

INRA, 'Objectives y Alcance de la Reforma Agraria Nicaragüense'

2)

J. Wheelock, "No hay dos reformas agrarias iguales" in: Nicarauc;
nr. 1 (mayo/junio 1980)
J. Petras, "Nicaragua, the Transition to anew society", in: Latin
American Perspectives, spring 1981

3)
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vergroting van het grondgebruik door ingebruikname van braakliggende, onbewerkte gronden (in eerste instantie van de staats-sector, in tweede instantie
ook van particuliere grootgrondbezitters).
Men wil de sociale functie van de grond bevestigen en de toegankelijkheid
van de grond vergroten. Deze gronden worden in bewerking gegeven aan coöperaties (C.A.S.; Cooperativas Agricolas Sandinistas).
De reeds lopende kolonisatie-projecten

(Waslala; Rigoberto Cabezas) worden

voortgezet ter vergroting van het landbouwareaal, terwijl een nieuw project
in de sector bosbouw wordt opgezet.
transformatie van de produktieverhoudingen door de introductie van nieuwe
organisatievormen van de produktie (staatsbedrijven met arbeidersparticipatie;
coöperaties) en middels de organisatie en participatie van, boeren en arbeiders
(incl. scholing en vorming). Via de boerenbond A.T.C, worden boeren en
arbeiders betrokken bij het economisch proces, terwijl tegelijkertijd de
private sector gecontroleerd kan worden.
verbetering van de produktievoorwaarden m.n. de toegankelijkheid van grond
(pachttarieven), krediet (beschikbaarheid en tarieven) en technische hulpverlening en de beschikbaarheid van rurale collectieve voorzieningen. De
verandering van de produktievoorwaarden vormt daarbij een conditie voor de
verdere ontwikkeling van de produktiekrachten (investeringen, produktiviteitsverhoging van de produktie)
transformatie van de structuur van de economie door bevordering van de
integratie van de agrarische en de industriële sectoren. In dit verband
probeert men de binnenlandse bewerking van agrarische exportprodukten en de
binnenlandse afzet van produkten van de industriële sector te bevorderen.
Door de verhoging van de importtarieven wordt de binnenlandse produktie
verder beschermd. Door stimulering van de rurale beschikbaarheid in
industriële produkten kan de agrarische produktiviteit en de rurale levensstandaard toenemen en tegelijkertijd eveneens de voedselvoorziening van de
stedelijke bevolking verbeterd worden door balancering van de interne ruilvoet

. Daarnaast besteedt men aandacht aan de produkt-samenstelling

(consumptie, export) en de regionale spreiding van de investeringen
2)
(t.b.v. de integratie van de Atlantische Regio)

C D . Deere and P. Marchetti (1981), op. cit. , p. 69.
MIPLAN, Programa Económico 1981, p. 167-171.
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De filosofie achter de agrarische hervorming is gericht op produktie
en verdeling. Daarbij wil men deze beide doelstellingen met elkaar in
evenwicht brengen door :
a)

vergroting van de omvang van het agrarisch surplus (d.m.v. produktiviteitsverhoging in de voedsel- en exportproduktie).

b)

besteding van het agrarisch surplus t.b.v. de uitbreiding van de
agrarische voedsel- en export-produktie, m.n. door arbeidsintensieve
investeringsprocessen (verhoging rurale inkomens én stabilisering
van de werkgelegenheid).
Het agrarische surplus zal tevens moeten dienen voor de verdere ontwikkeling van de niet-agrarische sectoren.

c)

besteding van het agrarische surplus t.b.v. rurale collectieve voorzieningen die de grote massa van de rurale bevolking ten goede komen.

M.a.w. men keert het oude accumulatiemodel om (i.p.v.besteding van de exportproduktie aan luxe import-consumptie voor enkelen nu stimulering van de
voedselproduktie en besteding van de exportopbrengsten aan voorzieningen
voor de bevolking). Door verdere ontwikkeling van de produktiekrachten
in de agrarische sector (areaalexpansie, produktiviteitsverhoging) hoopt
men voldoende (voedsel) produktie en exporten te kunnen genereren t.b.v.
de reactivering en de structurele tranformatie van de economie. Daarbij
zal de besteding van het surplus in de richting van rurale collectieve
voorzieningen en (arbeidsintensieve) investeringsprocessen (o.m. infrastructuur en voedselproduktie) de (stabiliteit van de) werkgelegenheid en
de levensstandaard binnen de agrarische sector ten goede komen.

Het proces van transitie verloopt in Nicaragua binnen het kader van een
gemengde geplande economie. De particuliere sector blijft de belangrijkste
sector in de economie (60% van de bruto binnenlandse produktie; 80% van
de agrarische produktie; 78% van de landbouwareaal).
De staat heeft daarbij controle over een aantal 'sleutelsectoren' van de
economie door nationalisatie van het bankwezen (kredietverlening) en de
buitenlandse handel en door controle over (een gedeelte van) de binnenlandse handel en de input-voorziening. Daarnaast participeert de staat
direct in de produktie door nationalisatie van de bezittingen van de
Somocistas.
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De effectieve inschakeling van de particuliere sector in het proces van
nationale planning vereist een differentiële politiek, waarbij rekening
gehouden moet worden met het naast elkaar bestaan van verschillende
produktie-wijzen (staatsbedrijven, coöperaties, particulier kleinbedrijf
en particulier grootbedrijf)

. De nationale planning vormt daarbij het

kader waarin de lange-termijn beleidsformulering plaatsvindt en aandacht
wordt gegeven aan de coördinatie en de onderlinge afstemming van de planning van de diverse sectoren. In dit kader worden ook de doelstellingen
m.b.t. produktie, handel, werkgelegenheid en inkomensverdeling gespecificeerd en wordt de sectorale en regionale verdeling van de investeringen
vastgesteld. De sectorplanning gaat op meer gedetailleerde wijze in op de
allocatie over de verschillende typen bedrijven en de daarbij te hanteren
prijzen. De planning wordt begrensd door de totale omvang van het surplus.
De staat gaat daarbij uit van het principe van 'financiële integriteit'
d.w.z. de uitdrukkelijke doelstelling van het beleid is de levensomstandigheden van de bevolking (voedsel en collectieve voorzieningen) en de accumulatiegraad van de economie te verhogen, binnen de grenzen van de binnenlandse
produktie , de betalingsbalans en de overheidsrekening (d.w.z. zonder
inflatie en verschulding).

Ten opzichte van de verschillende groepen binnen de agrarische sector is
eveneens een differentiële politiek nodig. Voor landarbeiders bestaat er
behoefte aan meer en stabielere werkgelegenheid. Deze kan deels gevonden
worden in de coöperaties, deels door irrigatie-projecten en deels in
(tijdelijke) infra-structuur-werken. Kleine boeren hebben behoefte aan
een grotere grondbeschikbaarheid, terwijl bij middenklasse-boeren de
input-voorziening de centrale 'bottle-neck' vormt. De belangrijke groep
van de particuliere grote boeren moeten m.n. gestimuleerd worden tot een
effectieve grondbenutting, het verrichten van investeringen en het vergroten van het aanbod. Tengevolge van de effectieve controle van de staat
over de input-voorziening enerzijds en de marketing van de private sector anderzijds verwacht men deze doelstellingen te kunnen realiseren, zonder dat
2)
tot volledige onteigening overgegaan behoeft te worden

De uitvoering van deze gehele agrarische hervorming is in handen van het
Ministerio de Agricultura (MIDA) en het Instituto Nicarag'üense de Re forma
Agraria (INRA); beide instituten zijn in januari 1980 geïntegreerd
(MIDINRA) o.l.v. Jaime Wheelock, hetgeen de geïntegreerde aanpak van de
landbouwhervorming en de agrarische politiek symboliseert.
Vgl. D. Kaimowitz & J.R. Thome, 'Nicaragua's Agrarian Reform: The First
Year 1979-80", LTC Wisconsin 1980, op. cit., p. 22.
2)
' D. Kaimowitz (1980), op. cit., p. 507 e.v.
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De agrarische politiek vormt een integraal onderdeel van een geheel nieuw
model van agrarische ontwikkeling. Aangezien ca. 80% van de agrarische
produktie in private handen blijft, wordt de landhervorming gecombineerd
met eert indirecte beheersing van het agrarische surplus via een zgn.
prijsschaar (gecontroleerde input- en output-prijzen).
Langs deze lijnen wordt geprobeerd de doelstellingen van ontwikkeling van
de produktiekrachten en verbetering van de produktieverhoudingen met elkaar
in evenwicht te brengen door enerzijds de agrarische produktie te vergroten
en anderzijds de besteding van het surplus te controleren en te richten op
voorzieningen voor de bevolking.

De Nicaraguaanse agrarische hervorming kent hiertoe drie speciale kenmerken:
•1.

de agrarische hervorming sluit aan bij een proces van macro-economische
planning.
De landhervorming is onderdeel van een geïntegreerde ontwikkelingsplanning, waarbij de 'landbouw wordt ingeschakeld in de geplande ontwikkeling van het economisch proces.
Belangrijkste doelstellingen hiervan zijn: de maximalisatie van het
agrarische surplus (op basis van de produktiviteitsverhoging)

en het

gebruik van het economisch surplus t.b.v. (a) verbetering van de
voedselvoorziening, (b) verdere binnenlandse ontwikkeling van de
produktiekrachten en (c) verbetering van de structuur van de economie.
De planning vervult daarbij een centrale rol in de afstemming van de
economische ontwikkeling op de behoeften van de bevolking (bijv. de
verhouding voedselproduktie-exportproduktie; het rationeel gebruik van
de beperkte importcapaciteit; de keuze tussen consumptie en accumulatie,
de correctie van regionale verschillen, e t c ) .
Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van deze planning is
een 'zekere mate' van socialisatie van de produktie en de distributie
d.w.z. een voldoende groot aandeel van de staat in de produktie en de
distributie om langs directe of indirecte weg het economische proces
te kunnen sturen bijv. via controle over de kredietverlening, de voedseldistributie, de inputvoorziening en de buitenlandse handel.
1.

de agrarische hervorming is een integrale hervorming. Landhervorming
kan belangrijke bijdragen leveren aan de wijziging van de intrarurale
duale structuur en inkomensongelijkheid. Niettemin leidt zij niet
automatisch ook tot de oplossing van andere belangrijke problemen
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van de agrarische exporteconomie, zoals de eenzijdige economische
structuur (geringe diversificatie; exportafhankelijkheid), de rurale
werkgelegenheidsproblematiek

(landloze arbeiders; seizoenspatroon van

de produktie) en het rurale-urbane dualisme.

Landhervorming moet

daarom deel uitmaken van een geïntegreerd beleid t.a.v. de agrarische
sector, waarin ook complementaire hervormingen nodig zijn zoals
rurale publieke werken en hervormingen van het krediet en marketingsysteem. Belangrijk is derhalve een integratie van de landhervorming
en de agrarische politiek in een zgn. agrarische hervorming
3.

De agrarische hervorming berust op een politieke structuur waarin de
agrarische bevolking actief participeert in de besluitvorming m.b.t.
de macro-economische planning en in de besluitvorming binnen de
bedrijven. Deze participatie vereist een revolutionaire wijziging
van de politieke machtsverhoudingen, waardoor de landhervorming een
2)
echt revolutionair proces wordt
De wijziging van de rurale klassen-verhouding en de toegenomen arbeidersparticipatie bedoelt uiteindelijk bij te dragen aan verdere socialisatie van de produktieverhoudingen.

VI.3.2

De landhervorming

VI.3.2.1

Grondherverdeling
Een centraal onderdeel van iedere agrarische hervorming vormt de transformatie van de grondeigendomsverhoudingen.

Immers een meer gelijke

structuur van het grondbezit kan opgevat worden als een eerste noodzakelijke voorwaarde voor de verhoging van de produktie en van de
produktiviteit in de agrarische sector door een verbeterde allocatie van
grond, arbeid en kapitaal. Daarnaast is er een aanvullende agrarische
politiek nodig

(op terreinen als pacht, intrest, handel, etc.) teneinde

de agrarische sector in te passen in de nationale economische planning.

•De Nicaraguaanse landhervorming is in eerste instantie gebaseerd op
decreten van de regeringsjunta (J.G.R.N.). Volgens decreet nr. 3
(augustus 1979) werden alle gronden en bedrijven van Somoza, zijn familie
en zijn aanhangers (vooral leden van de Guardia Nacional) onteigend en in
^
2)

vgl. IBRD Sector Policy Paper, 'Land Reform', 1975, p. 22-23.
vgl. E. Boorstein,'The economie transformation of Cuba', (1968) op
p. 15 e.v.
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handen van de staat gebracht. In de agrarische sector heeft de staat
hierdoor ca. 22% van de cultuurgrond (1,5 miljoen manzanas) in eigendom
gekregen, en daarmee het beheer over 16% van de agrarische produktie.
De in het totaal ca. 2000 genationaleerde agrarische bedirjven zijn in
hoofdzaak moderne commerciële ondernemingen, vnl. in de exportsector,
waarin de produktie met loonarbeid geschiedt. Niettemin heeft er in de
laatste jaren onder Somoza een omvangrijke dekapitalisatie plaatsgevonden
in deze sector.
Deze gronden worden ondergebracht in het zgn. Area de Propied-ad del Pueblo
(A.P.P.) en georganiseerd in Unidades de Produccion Estatal (U.P.E.).
Behalve een belangrijk gedeelte van de cultuurgrond komen in deze eerste
fase van de agrarische hervorming ook de agro-industri'êle bedrijven van
de Somocistas onder beheer van de staat.

Een tweede fase van de landhervorming treedt in als ook andere grond bij
de onteigeningen worden betrokken. In algemene termen worden deze
gronden beschreven als: braakliggende grond, verlaten grond, grond van
fiscale fraudeurs, verschuldde grond en grond van nationaal belang.
Een andere precisering van deze termen ontbreekt evenwel, zodat het
onduidelijk is op welke wijze zij worden toegepast.

Een derde fase van de landhervorming treedt in onder invloed van
spontaan uitgevoerde landbezettingen door o.m. leden van de A.T.C.
in het begin van 1980. Sinds juli 1979 waren in totaal ca. 90 van
dergelijke bezettingen uitgevoerd, vooral van grond die niet bewerkt
of beplant werd. Met een mars van meer dan 30.000 boeren en landarbeiders eist de A.T.C, de overname van deze braakliggende gronden door
het I.N.R.A. (17 februari 1980). De junta wilde in eerste instantie
deze bedrijven teruggeven aan de vroegere eigenaars, maar stemt uiteindelijk met onteigening onder betaling van compensatie in de vorm van
overheids-obligaties, zgn. landhervormings Certificaten (decreet 2 maart
1980).
Tijdens de viering van ëén jaar revolutie (19 juli 1980) wordt een verdere
uitbreiding van de landhervorming aangekondigd m.n. in de richting van
braakliggend land. Op deze wijze wilde men voorkomen dat landeigenaren
de bewerking of de verpachting van hun land belemmerden omdat zij de
(maximum) pacht of de door de staat berekende prijzen

te laag achtten.

Daarnaast werd ook aangekondigd het landhervormingsproces vast te leggen
in een wet op de landhervorming. In deze wet zou ook opgenomen worden
een maximum aan het individuele grondbezit.
INRAj'El Programa de Gobierno y Nuestra Regorma Agraria'.
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Tijdens de viering van twee jaar revolutie wordt een herziening en aanpassing van de landhervormingswet aangekondigd. Belangrijkste bepalingen
hiervan zijn: '
-

de onteigening van alle onbewerkte of onvoldoende gebruikte gronden;
hieronder worden begrepen:
a)

landbouwgrond, die de vorige 2 oogstjaren voor minder dan 75%
bewerkt is geweest

b)

veeteelt areaal, met minder dan 1 dier per 2 ha. (pacific)
resp. minder dat 1 dier per 3 ha. (rest van het land)

Deze onteigening betreft:
a)

alle grond boven de 500 manzanas in de N. en W. zone van het land
waar de land-arbeid verhouding relatief laaf is (departementen
Léon, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Carazo,
Jinotega en Matagalpa)'

b)

alle grond boven de 1000 manzanas in de rest van het land

-

onteigening van verlaten en verwaarloosde grond

-

onteigening van grond waarvan de eigenaar het land verlaten heeft.
onteigening van grond die eigenaren hebben verpacht onder pre2)
kapitalistische regelingen, zoals dienst- of deelpacht

Een belangrijk nieuw element in deze landhervormingswet vormt de bepaling
dat het individuele grondbezit niet lander aan een maximum gebonden wordt,
mits de grond maar effectief bewerkt wordt. De wet wil aldus een garantie
bieden voor de private agrarische ondernemers en verbiedt ook verdere
landbezettingen.

1)

2)

'La Ley de Reforma Agraria - un paso en el camino del futuro',
DIAL no. 728, 'Nicaragua, deux ans de révolution' (septembre
1981) p. 4.
Carmen Diana Deere, in Development and Change, (1982), p. 9.
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Het proces van landhervorming in Nicaragua is overwegend gebaseerd op
politieke motieven van onteigening' ', in het bijzonder de politieke
positie van de landeigenaar in het volksverzet en in het wederopbouwproces . Het geconfisceerde areaal bestaat daardoor overwegend uit grote
commerciële kapitaal-intensieve exportbedrijven (meer dan 9 0 % van de
bedrijven in handen van de staat is groter dan 350 h a . ) . Daarnaast
heeft de staat een groot aandeel in de visserij (70% van de produktie),
in de bosbouw (95%) en in de agro-industrie (40% van de katoenverwerking,
2)
60% koffie, 55% vlees, 40% suiker)
. De binnenlandse voedselproduktie
blijft daarentegen voor meer dan 80% in handen van kleine en middel-grote
boeren (m.u.v. de geïrrigeerde rijstbedrijven). Per saldo blijft 77% van
de grond, 81% van de produktie en 99% van de rurale werkgelegenheid
3)
. . .
in handen van de private sector

, waardoor Nicaragua duidelijk de ken-

merken van een gemengd economisch systeem vertoont.
Het politieke karakter van de landonteigening stelt duidelijke beperkingen aan de directe herverdeling van het grondbezit. Zo hebben
een aantal van de grote katoen-boeren duidelijk oppositie geleverd
tegen Somoza en heeft de klasse der kleine boeren de revolutie gesteund. De midden-klasse boeren vormden een 'silent class', die
zich echter ook overwegend tegenover Somoza opstelde. Er bestaan in
eerste instantie
zij zich

geen redenen tegen deze groepen op te treden zolang

coöperatief opstellen. Een effectieven inschakeling van

de private sector vereist evenwel een groot scala aan aanvullende
maatregelen in de sfeer van de agrarische politiek, waarbij ook
rekening gehouden moet worden met het naast elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen binnen de agrarische sector (staatsbedrijven,
coöperaties, particulier groot- en kleinbedrijf) en de daarvoor
benodigde differentiële politiek. De staat beheerst echter voldoende
instrumenten in de sfeer van de agrarische politiek (krediet,
prijzen, handel, verwerking, exporten) om de private sector te controleren en heeft daarbij op locaal niveau de steun van de boerenbond
ATC (voor controle op effectief

grondgebruik, signalering van

dekapitalisatie, handhaving van de wettelijke arbeidsvoorwaarden).

O

2)

J. Petras, 'Nicaragua, the transition to a new society', in Latin
American Perspectives, Spring 1981, p. 81.
In juli 1981 werden bijv. 13 bedrijven onteigend, die zich aan dekapitalisatie schuldig maakten, zie, JGRN, Informe, Mayo 1980)
Programa de Reactivación 1980, p. 31 en Latin American Weekly Report
22-8-1980.

3)
CIERA, 'Significación de la Reforma Agraria (mimeo), julio 1980.
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tien hoofdlijn in de politiek van landhervorming is het uitgangspunt dat
op de onteigende grond geen proces van fragmentatie op gang gebracht
mag worden d.w.z. dat de grond niet verdeeld zal worden onder individuele boeren. Als argument hiervoor wordt aangehaald dat de genationaliseerde bedrijven in economisch-technisch opzicht een eenheid vormen
op grond van de aanwezigheid van schaalvoordelen in de produktie of
de verwerking, danwei vanwege het gebruik van complexe produktietechnieken

1)

Wel worden in de sfeer van de produktieverhoudingen veel wijzigingen
voorgesteld. De onteigende grond komt daardoor overwegend in handen van
staatsbedrijven. Daarnaast wordt de vorming van produktie-coöperaties
aangemoedigd op nog onbewerkte gronden (zowel in handen van de staat
als in handen van particuliere grondeigenaren).
Tenslotte worden nog een aantal groepen genoemd die voor herverdeling van
grond in aanmerking komen: landarbeiders-, boeren met onvoldoende grond,
deelnemers aan de nationale bevrijdingsoorlog, helden van de revolutie
en tenslotte producenten die al bewezen hebben hun grond effectief te
bewerken
Behalve deze
agrarische

directe mechanismen voor controle en inschakeling van de
sector speelt op langere termijn de doelstelling van

verdere socialisatie van de produktie een grote rol. { Voor kleine en
midden-boeren betekent dit dat zij op vrijwillige basis gestimuleerd zullen worden

zich aan te sluiten bij coöperatieve produktie-organisaties

(dienstcoöperatie, produktcoöperatie). Voor landarbeiders betekent dat
dat zij alleen de mogelijkheid krijgen om op coöperatieve wijze voorheen onbewerkte grond in cultuur te nemen (C.A.S.). De socialisatie van
de produktie-verhoudingen betekent ook dat men het proces van proletarisering van de agrarische sector niet wil omkeren in de richting van de
campesinos (individuele landverdeling), maar in tegendeel dit proces juist
wil 'veralgemeniseren' '

0

J. Wheelock, 'No hay dos Reformas Agrarias Iguales', in Nicarauc, no.1;
ook D. Kaimowitz & J.R. Thome (1980), op cit., p. 9: ... parcelization
could have resulted in a major drop in production, besides representing
a qualitative reversal in the limited modernization of Nicaragua's
agriculture'.

2)

DIAL, op. cit., p. 4.

3)

sinds enige tijd krijgen deelnemers aan coöperaties wel een 'Titulo de la
Reforma Agraria', een niet verhandelbaar 'eigendomsrecht' in de coöperatie;
zie: Barricada~Internacional, nr. 3 en 4.

4)

H. Ruiz, in Bl'atter des iz3w
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Organisatie van produktie en handel
Als organisatorisch kader voor de uitvoering van de landhervorming en de
agrarische politiek zijn er in Nicaragua een aantal nieuwe organisatievormen

voor de produktie en voor de handel geïntroduceerd. We geven

hiervan een kort overzicht.
1) Organisatievormen in het Area de Propiedad del Pueblo •'
De onteigende percelen in het kader van de landhervorming
komen in handen van het volk en worden ondergebracht in het zgn.
Area de Propiedad del Pueblo (A.P.P.). Het gedeelte van deze grond
dat reeds in cultuur is gebracht komt onder direct beheer van de I.N.R.A.
terwijl de braakliggende percelen gebruikt worden voor de vorming van
produktiecoöperaties (zie 2)) en voor de verbouw van voedselgranen
voor de arbeiders op de plantages.
Op de geconfisceerde landerijen wordt de produktie georganiseerd in
een tweetal vormen',' afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de
produktiekrachten, t.w.:
a.

A.G.R.O.-I.N.R.A. beheert

de produktie van de vertikaal-geïnte-

greerde industriële complexen (d.w.z. bedrijven waar de landbouwproduktie is verbonden met industriële verwerking) en de produktieprocessen welke complexe technieken vereisen. Het gaat hierbij
m.n. om plantages van suikerriet, tabak en (geirrigeerde) rijst
en om agro-industrie bedrijven (suikerfabrieken, melkfabrieken,
slachthuizen).
Deze bedrijven staan onder beheer van een I.N.R.A.-administrateur,
De produktie wordt centraal gepland i.v.m. het grote nationale
belang van deze processen voor de exporten en de voedselvoorziening.
De arbeiders in deze bedrijven ontvangen een vast staats-salaris
en hebben daarnaast een brede toegang tot sociale- en collectieve
voorzieningen. Via vormings- en scholings-programma's wordt een
geleidelijke toename van de arbeidersparticipatie in het bestuur
en het beheer voorbereid. De A.T.C, wordt geconsulteerd bij de
benoeming van de I.N.R.A.-administrateur. De gezamelijke arbeiders
worden betrokken in het beheer via een 'Asemblea' (periodiek
overleg met het managemant). In begin 1981 is het medebeslissingsrecht van de arbeiders toegenomen door de instelling van de
'Gonsejo Consultivo', bedrijfsraden met 3-13 leden, die wekelijks
met de administrateur overleg voeren over de produktie, de arbeidsdiscipline, etc.
Deze zgri. 'Unidades de Producción Estatal'(UPE) worden samengevoegd tot
ca. 170 'Complejes Estatales' (5-10 UPE's in 1 sector) en tot 27
Empresas Estatales Agropecuarias (op regionaal nivo). Deze trapsgewijze
struktuur is opgezet t.b.v. de rationalisatie van het beheer (toewijzing middelen, planning).
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Zowel de permanente als de seizoenarbeiders van deze complexen
worden in de gelegenheid gesteld op braakliggende gronden bij het
bedrijf enige voedselorganen voor eigen gebruik te verbouwen.
b.

FINCAS NACIONALES, onteigende agrarische bedrijven, waarbij door
hergroepering van de veelal verspreid liggende gronden nieuwe
eenheden worden gecreëerd. Deze bedrijven zijn veelal 'under
capitalized' en moeten eerst een reorganisatie doormaken voordat zij efficiënt beheerd kunnen worden.
Het betreft hier vooral veelteelt-bedrijven en koffie- en katoenplantages. Zij komen eveneens onder direct I.N.R.A.-beheer te
vallen. Deze bedrijven worden door de aanleg van infrastructurele
voorzieningen, irrigatie-systemen en regionale reorganisatie
versterkt. Men- bevordert het gebruik van nieuwe technieken en/of
variëteiten. In sommige bedrijven wordt daarbij ook gewas-wisseling geïntroduceerd, m.n. de afwisseling van exportgewassen met
voedselgewassen (maïs, bonen) of met gewassen voor veevoeder
(sorghum).

Beide organisatievormen kampen met een aantal gelijksoortige problemen. Allereerst blijkt het surplus slechts uiterst beperkt te
zijn door stijging van de arbeidskosten (hogere lonen, kortere
arbeidsdag) en door produktiviteitsdalingen. Hierop is besloten tot
overleg met de arbeiders over de voortgang van de produktie. Dit
leidde tot invoering van een loonsysteem, waarin het stukloon deels
het uurloon weer vervangt. Daarnaast wordt een vast aandeel van
het surplus bestemd voor het investeringsfonds (beide bedrij fstypes
hebben een grote kapitaalbehoefte)

.

Daarnaast blijken er problemen te bestaan op het niveau van de
technici en managers. Het bestuur van de A.P.P.-sector legt een
groot beslag op geschoold perscneel. Daaraan is een groot gebrek,
zodat deels weer een beroep gedaan werd op de oude managers. Deze
kunnen zich veelal moeilijk aanpassen aan de nieuwe eisen van meer
democratisch bestuur en arbeidersparticipatie.
2)

Coöperaties
Reeds in de voor juli 1979 bevrijde gebieden was het F.S.L.N.
begonnen met het opzetten van produktiecooperaties, die m.b.v. de produktie van granen, sesam en sorghum de voedselvoorziening van het
Frente verzorgden.
Na de overwinning werd aan de verdere verspreiding van en vrijwillige
aansluiting bij de coöperaties grote aandacht gegeven ?)
'•' met behulp
Ministerio de Trabajo, 'Los colectivos estatales de produccion',
Managua, novembre 1980.

2)
Ley de Cooperatives Agropecuarias, decreto no.826, sept. 1981.
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van associatieve produktie-organisaties wordt beoogt de voordelen
van schaal en socialisatie te combineren. Coöperaties zijn daarbij
vooral van belang voor de produktie van gewassen voor binnenlands
gebruik en voor de verschaffing van additionele werkgelegenheid.
In Nicaragua bestaan twee vormen van coöperaties:
a)

Cooperativas Agricolas Sandinista (C.A.S.); coöperatieve
produktie-eenheden, gevormd op braakliggende (staats)gronden
en bewerkt door voorheen landloze arbeiders, en produktiecoöperaties gevormd door zelfstandige kleine boeren . In het
.2)
totaal zijn er medio 1980 1327 van deze coöperaties , waarbij
ca. 45.000 boeren zijn betrokken. De gemiddelde grootte is 25-30
boeren (families).
De grond

in deze coöperaties is staatsbezit en wordt gemeen-

schappelijk bewerkt. Iedere deelnemer heeft de beschikking over
een klein individueel perceel van 1-1 $ manz. Op gemeenschappelijke wijze worden besluiten genomen over het grondgebruik
en de produktieplannen, in samenspraak met een I.N.R.A.- gedelegeerde.
In deze coöperaties worden overwegend voedselgewassen verbouwd.
Ze zijn vooral gevormd in de N-regio (de eerst bevrijde gebieden)
en in de 0-regio (t.b.v. de incorporatie van indianen).
De produktie is vrijwel geheel gemeenschappelijk en gericht
op de markt. De netto opbrengst (na aftrek van produktiekosten,
belastingen, rente en aflossingen en afschrijvingen voor machinegebruik) wordt verdeeld in 4 categoriën, t.w. (a) lonen,
betaald op basis van de hoeveelheid geleverde arbeid, (b) een
fonds voor de uitbreiding van de produktie (netto inv.), (c)
een fonds voor onvoorziene kosten en (d) een fonds voor de financiering van de gemeenschappelijke collectieve voorzieningen
(woningen, onderwijs, gezondheidszorg).
1)

2)

De wet op de landhervorming (decreet no.782, juli 1981) noemt 3 groepen
boeren, die voor toewijzing van onteigend land in aanmerking komen:
- medieros, aparceros, colonos en precaristas, die de grond reeds
bewerkten onder systemen van huur of deelpacht.
- boeren zonder grond, met te weinig grond of grond van slechte kwaliteit.
- individuele families, die efficiënt gebruik van de grond garanderen
(b.v.k. oud-strijders en familieleden van gesneuvelden).
waarvan 451 op staatsgraad (leasing) en 876 op particuliere grond
(gepacht).
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Het bestuur van de C.A.S. berust op principes van intern zelfbestuur. De Asemblea Comunitoria (raad van alle arbeiders) beslist
over het produktieplan, het verkoopplan en de sociale plannen.
Een gekozen Junta Directiva verzorgt de coördinatie en het beheer.
De Consejo de Coordinación en diverse deelraden voor specifieke
taken (produktie, onderwijs, etc.) zijn belast met de uitvoering
van de programma's.
b)

Cooperativas de Crédito y Servicios (C.C.S.); in deze minder vergaande vorm van coöperatie (beter: associatie) worden alleen
één of enkele activiteiten gemeenschappelijk aangepakt, bijv.
de kredietvoorziening, de marketing, het gebruik van inputs.
De C C S .

wordt gevormd door kleine zelfstandige boeren. Zij

is bedoeld als voorloper van produktie-coöperaties om aan kleine
boeren de voordelen van de coöperatieve aanpak te laten zien en
de participatie van deze groep boeren te bevorderen.
Boeren die in een C C S . deelnemen worden door de staat voorzien
met krediet tegen gunstiger voorwaarden en met technische
teelt- en marketing adviezen (via Procampo; zie 3)).
Coöperaties beschikken echter niet over enig eigen vermogen.
De voordelen van aansluiting bij de C C S . betreffen: hogere
produktie, lagere marketing-kosten t.g.v. schaalvergroting,
goedkopere aankoop van inputs, effectiever gebruik van machines
(geen onderbenutting) en mogelijkheden om een groter areaal te
bewerken. Hierdoor kunnen deelnemende boeren hun levensomstandigheden verbeteren (economisch voordeel), maar tegelijketijd
vergroten zij hun (gemeenschappelijke) machtspositie t.o.v. traditionele intermediairen.
Voor de staat hebben C C S . voordelen op gebieden als produktietoename, toegenomen socialisatie en participatie, en vereenvoudigd
beheer en planning. Niet alleen kan hierdoor de marktproduktie
toenemen, maar ook kunnen kleine boeren op deze wijze beter
bereikt worden met krediet, voorlichting en voorzieningen.
In augustus 1980 zijn ruim 60.000 kleine boeren in 1200 in C C S .
georganiseerd. Daarnaast bestaan er nog een aantal andere minder vergaande - vormen van samenwerking tussen individuele
boeren. Hieronder vallen o.m. de pre-cooperativas (het ondernemen
van gemeenschappelijke projecten, zoals bijv. grondaanwinning)
en Colectivos de Trabajo
oogstseizoen).

Temporal (gemeenschappelijk arbeid in het
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3)

PROCAMPO en PROAGRO
De organisatie PR0CAMP0(Programas de Campesinos) is een afdeling van
het MIDINRA, belast met de programma's op het terrein van de agrarische
politiek (krediet, technische, voorlichting, marketing) en op het
terrein van de landhervorming (stimulering van coöperaties). Het
programma richt zich vooral op kleine boeren (eigenaren of pachters
met een areaal kleiner dan 5 manz.) en op coöperaties.
Tot de belangrijkste taken van PROVAMCO behoren
-

:

technische assistentie; het verzorgen van scholingen op terreinen
als machinegebruik, teeltmethoden, variëteiten en ziektenbestrijding
(i.s.m. INTA)

-

assistentie bij de marketing; verzorgen van marktinformatie en
versterking van de aanbodpositie t.o.v. de traditionele intermedeairen
2)
verdeling van de kredieten van de B.N.D.
onder kleine boeren en
coöperaties en garantie van de toegankelijkheid van het krediet.

De organisatie heeft behalve in de landbouwsector ook een belangrijke
functie in de ondersteuning van kleinere individuele vissers. PROCAMPO
bereikt ca. 17.000 boeren met een areaal onder de 5 manz.

In toenemende

mate gaat men zich ook richten op bedrijven tot 10 manz..

PROAGRO is de afdeling van INRA, speciaal belast met de distributie van
agrarische inputs. De organisatie dient vooral ter bescherming
yan de kleinere producenten tegen de exploitatie door handelaren
en kredietverleners op het gebied van de prijzen en de intresttarieven. De stimulering van deelname aan coöperaties sluit
daarbij aan in de zin dat georganiseerde boeren op langere termijn
deze bescherming in eigen handen kunnen nemen.

O

zie INRA: 'La Revolucion y el Campo'.

2)

Agrarische ontwikkelingsbank (B.N.D.).
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ENABAS en CORCOP
Deze organisaties spelen een grote rol bij de marketing en afzet van
binnenlandse voedselprodukten in het kader van het P.A.N.
ENABAS (Empresa Nicaragüense de Alimentos Basicos) heeft als taak
de voedsel-aankopen van de boeren en coöperaties te verzorgen.
Daarnaast verzorgt zij de kwaliteitscontroles, de verpakking, de
opslag en het ransport van de voedselprodukten. De organisatie is
daarnaast verantwoordelijk voor de binnenlandse regionale verdeling
van voedselprodukten en voor de planning van de noodzakelijke voedselimporten. Tenslotte valt het gehele voedselvoorraad-beleid onder
ENABAS. Daarvoor zijn een aantal regionale Depositos Agricqlas Populares
(D.A.P.) gevormd.
CORCOP (Corporacion del Comercio del Pueblo) verzorgt als divisie van
het MICOIN de directe marketing van voedselprodukten. Zij is verantwoordelijk voor het prijsbeleid en moet de toegang tot basisconsumptiegoederen garanderen.
MICE
De buitenlandse handel van de belangrijkste agrarische produkten is
in handen van het Ministerio de Comercio Exterior (MICE). Ook de
importen verlopen via het MICE.

Voor de buitenlandse afzet van de exportproduktie zijn gespecialiseerde organisaties in het leven geroepen: ENCAFE (koffie),
ENAZUCAR (suiker), ENCAR (vlees) en ENAL (katoen). Deze kopen de gehele binnenlandse produktie van de sector op tegen een gegarandeerde prijs. De staat absorbeert daarbij de internationale prijsverschillen via een progressieve omzetbelasting die gekoppeld is aan
de wereldmarktprijs. Een belangrijk gedeelte van deze heffingen
wordt ook weer besteed in de exportsectoren. Zo wordt bijv. het
uit de koffie-tarieven gefinancierde koffiefonds gebruikt voor de
roya-campagne

en voor kredietverlening voor het koffie-renovatie-

programma»

Plan Alimentario Nacional (P.A.N.), het nationale voedsel programma.
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Particuliere producenten-organisaties
De centrale organisatie van particuliere producenten (uit alle
sectoren) is de COSEP. Binnen de agrarische sector zijn de individuele producenten aangesloten bij de UPANIC (Union de Productores
Agricolas de Nicaragua). Producenten in de verschillende sub-sectoren
kennen weer hun eigen organisaties, zoals bijv. de UCAFENIC (Unión
de Cafeteras de Nicaragua) in de koffiesector.
Oorspronkelijk maakten zowel grote als midden-klasse boeren deel
uit van deze organisaties. In 1981 gaan evenwel de midden-boeren
zich apart organiseren in de UNAG (Unión Nacional de Agricultores
y Genaderos) en vertegenwoordigen UPANIC en UCAFENIC alleen nog
de grote particuliere producenten.
Deze organisaties proberen in overleg met de staat de belangen van
deze producenten te behartigen. Zo eisen de katoenboeren in februari
1980 een garantie tegen verdere onteigening voordat zij tot oogsten
willen overgaan. Op overeenkomstige wijze voeren de koffieboeren
een pleidooi voor meer financiële hulp van de overheid en voor
beperking van de grondbezettingen.
Binnen de particuliere sector is

duidelijk sprake van stagnerende

investeringen, vooral bij de gewassen met een langere rijpingsperiode
(koffie). De onzekerheid m.b.t. de voortgang van de landhervorming en
de toegenomen verplichtingen voor de landeigenaren (hogere lonen,
verplichte naleving van arbeidsvoorwaarden, etc.) hebben ertoe
geleid dat slechts de minimaal noodzakelijke investeringen zijn gedaan.
De staat heeft hierbij uiteindelijk een bemiddelende rol op zich
genomen. In eerste instantie organiseerde men een nationale dialoog
met de niet-sandinistische groepen. De uitkomst daarvan werd
vastgelegd in de in september 1981 afgekondigde 'Ley de Emergencia'
en de herziening van de landhervormingswetgeving. De particuliere
ondernemers krijgen hierin een evenwichting pakket rechten en plichten aangeboden. Aan de ene kant worden stakingen en landbezettingen
verboden en worden er duidelijke normen opgesteld voor onteigeningen
aan de andere kant wordt kapitaalvernietiging (desinvestering
gewasverwaarlozing)strafbaar gesteld.
De particuliere producenten wordt hiermee de duidelijke keuze
geboden om mee te werken aan de wederopbouw en zich daarin te conformeren aan de verplichtingen die aan haar opgelegd worden in het kader
van de planning en in het kader van het sociale beleid.
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VI.3.2.3

Gevolgen van de landhervorming
Teneinde de omvang van het proces van landhervorming vast te stellen nemen
we de volgende gegevens op.
Het staatsaandeel in de totale bruto binnenlandse produktie van de
agrarische sector bedraagt in 1980 20%. Verdeeld over sub-sectoren blijkt
de staat in de landbouw-sector 17% van de produktie, in de verteelt 12%
van de produktie, in de sector visserij 70% van de produktie en in de
sector bosbouw 95% van de produktie te omvatten

.

Tabel 3 geeft een redelijk nauwkeurig beeld van de frondverdeling over
de private and de staatssector:
Tabel 3

Grondverdeling (in 000 manzanas)

Oppervlakte
1. Landbouw
a) export
- katoen
- koffie
- suiker
b) binnenlandse
consumptie
- rijst
- bonen
- maïs
2. Veeteelt
3. Agroindustrie (in
% prod.)
- katoen
- koffie
- vlees
- suiker

1,075
0,433(=40%)
0,18
0,14
0,067

APP

in %

0,129
0,078
0,03
0,019
0,0264

12
18

Privaat

16,7
13,5
40

0,642(=60%) 0,051

. in %

0,946
0,356
0,15
0,121
0,041

88
72

0,591

92

83,3
86,5
60

45
3,8
16,9
55 - 80

45 - 20

40

60

60
55
35 -- 40

40
45
55 -- 60

Bron : Programma Económico de austeridad y efficiencia 1981,
La Monde Diplomatique en Espanol, Nov. 1980,
Latin American Weekly Report 22.8.1980
Van het totale landbouwareaal controleert de staat ca. 25% (1981). De
volledige uitvoering van de tweede fase van de landhervorming zou dit
aandeel evenwel kunnen laten toenemen tot bijna 50% van de cultuurgrond

2)

1) MIPLAN, Programa de Reactivación, 1980, p. 31.
2)
C D . Deere, "A comparative analysis of agrarian reform in El Salvador
and Nicaragua", in : Development and Change, Vol. 13, no. 1, jan. 1982,
p. 12.
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De tabel toont dat het staatsaandeel in de belangrijkste exportsectoren veel hoger is dan in de voedsel-producerende sectoren (m.u.v.
rijst). De positie van de staat is vooral in de produktie van suiker
en rijst, in de veeteelt-sector en in de agro-industrie sterk,

Een ander belangrijk punt in " het proces van landhervorming betreft de
visie op het grondgebruik. Enerzijds wil men het gebruik van de reeds
in cultuur gebrachte grond optimaliseren. Dat gebeurt door de verwijdering van inferieur geachte gronden. Zo heeft men vooral bij de
katoen alleen de beste gronden ingezaaid in het oogstjaar '80-'81
(door de staat gestimuleerd via het belasting-systeem), waardoor de
plandoelstellingen van de produktie gerealiseerd konden worden op
een veel kleiner areaal t.g.v. een toename van de opbrengst per manzana.
Aan de andere kant wordt er gewezen op de voortzetting van het
kolonisatie-proces ter vergroting van de hoeveelheid cultuurgrond. Men
beroept zich daarbij op de grote beschikbaarheid aan grond ('land frontier')
als een mogelijkheid om de structuur van de grondbezitsverdeling op
langere termijn te kunnen wijzigen.

Niet alleen zijn tegen dergelijke kolonisatie-programma's als 'oplossing'
voor de bestaande ongelijke eigendomsstructuur zeer veel theoretische
bezwaren in te brengen, belangrijker is dat de bestaande structuur van
de agrarische sector - i.h.b. de enorme arbeidsbehoefte van de exportsectoren in het oogstseizoen - op korte termijn niet een volledige
absorptie van de bevolking (m.n. landarbeiders en kleine boeren) in de
agrarische sector toelaat. In eerste instantie zal voor deze groepen
een oplossing gezocht moeten worden in de verbetering van de produktievoorwaarden (lonen, huisvesting, arbeidsvoorwaarden en rurale collectieve voorzieningen), voordat op de langere termijn de agrarische exportsector haar produktie-wijze kan aanpassen (door mechanisatie, irrigatie,
e.d.). Dit geldt des te meer daar het accumulatie-proces op korte termijn
sterk berust op de agrarische exportsector. Hier ontmoeten we duidelijk
éeh van de grenzen van de transitie naar een socialistische economie
in een historisch bepaalde context van een onderontwikkeling van
de nationale produktiekrachten.
Vgl. M. Lipton, "Towards a theory of Land Reform", in D. Lehmann,
(ed.), "Agrarian Reform and Agrarian Reformism", Londen 1974, p. 274 e.v.
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Tenslotte is er nog een belangrijke politiek overweging die meespeelt
bij het bepalen van de reikwijdte van het proces van landhervorming.
Zoals gezegd staan politiek motieven centraal als eerste criterium voor
onteigening, nl. de positie van de landeigenaar in het volksverzet en
de coöperatie in het wederopbouwproces (gemeten naar de mate van landbenucting). Dit stelt duidelijk beperkingen aan de onteigening. Zo
hebben een aantal van de katoen-boeren duidelijk oppositie geleverd
tegen Somoza en heeft de klasse der kleine boeren de revolutie gesteund.
De midden-boeren vormden een 'silent class', die echter ook overwegend
zich tegenover Somoza opstelde. Er zijn in eerste instantie dan ook geen
redenen tegen deze groepen op te

treden zolang zij zich coöperatief

opstellen. De staat beheerst daarbij ook voldoende instrumenten in de
sfeer van de agrarische politiek (prijzen, krediet, handel, verwerking)
om de private

sector te controleren

(zie par. 5) en heeft daarbij ook

locaal niveau de steun van de ATC (controle op srr0ndgebruik, signalering
van dekapitalisatie, handhaving arbeidsvoorwaarden, e d . ) .

Van de bedrijven groter dan 500 manzanas controleert de staat 42,9%,
voornamelijk in de Noordelijke regio (Madriz 76,1%, Esteli 77,3%,

D

2)

Nueva Segovia 84,5%), d.w.z. ca. 20% van de cultuurgrond

;

Van de bedrijven groter dan 1000 manzanas bedraagt het staatsaandeel 55%.
In het totaal zijn tot juli 1981 bijna 6 miljoen manzanas in handen van
de staat terecht gekomen. De nieuwe landhervormingswet van juli 1981 zal
daarbij naar schatting nog 2,3 miljoen manzanas betreffen.
De staat is daarmee in Nicaragua de belangrijkste zelfstandige producent
van koffie en tabak geworden en de tweede producent
Antonio) van suiker. Bij de
3)
producenten ter wereld

(na Ingenio

San

koffie is zij zelfs de grootste zelfstandige

Tenslotte geven we nog enkele gegevens m.b.t. de verdeling van de produktie over de staatssector, kleine private boeren en grote private
boeren:

1)
2)

3)

La Monde Diplomatique en Espanol, Nov. 1980.
berekend volgens de grondverdeling in 1971 (bedrijven groter dan 500
manz. betreffen 47,5% van de grond;' bij veronderstelling van gelijke
bedrijfsgrootte betekent nationalisatie van 42,9% hiervan een controle
over 20,3% van de grond).
Blatter der iz3w, op. cit.
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Tabel 4

Verdeling van de produktie, grond en werkgelegenheid

Staat (INRA)

kleine boeren

(%)

Grote boeren

Produktie
Landbouw produktie totaal
katoen
koffie
veeteelt
maïs
bonen

19
20
15
15
8,7
17

20
18
30
73
87,2
79,1

61
62
55
12
4,4
3,8

Grondb)

23,3

13,9

62,9

• c)
Werkgelegenheid

12

49,9

38,1

Bron : D. Kaimowitz & J.R. Thome, "Nicaragua's Agrarian Reform: the first
year (1979-80), LTC, Wisconsin, oct. 1980, p. 10. (CIERA).
- C D . Deere & P. Manchetti, (1981), p. 58.
Noot

a)
b)
c)

MIDA definieert kleine boeren als producenten met minder dan
15 ha. en een gezinsinkomen onder $ 1.800 per jaar.
excl. Zelaya en Rio San Juan
EAP 430.065 personen.

De tabel toont de dominante positie die de private sector nog steeds in
neemt op het gebeid van de verdeling van grond, produktie en de verschaffing van werkgelegenheid. Ondanks de landhervorming blijft de private
sector, zowel in de exportsector maar in niet mindere mate in de voedselsectoren, een grote rol spelen. Een effectieve inschakeling van deze
sectoren in het nationale ontwikkelingsproces vereist dan ook een groot
scala aan aanvullende maatregelen in de sfeer van de agrarische politiek,
waarbij eveneens rekening gehouden moet worden met de verschillen binnen
de private sector.

Ekskurs:

de rol van de boerenbond ATC

De boerenbond ATC speelt in Nicaragua een centrale rol in de organisatie
van boeren en landarbeiders.
In het Nicaraguaanse ontwikkelingsproces wordt grote waarde gehecht aan
de organisatie van de bevolking op basis van gemeenschappelijke posities
en belangen (boeren, arbeiders, vrouwen, kinderen, studenten, buurtbewoners, etc.) en aan de georganiseerde participatie van de bevolking
in de opstelling en uitvoering van het beleid op alle niveau's (nationale
planning, regionale planning, stedelijke planning en bedrijfsvoering).
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De organisatie van de rurale beroepsbevolking berust op een aantal
algemene uitgangspunten:
a)

de organisatie van de boerenbevolking - in alliantie met het arbeidersproletariaat - is noodzakelijk om de terugkeer naar exploitatieve verhoudingen te voorkomen. Georganiseerde boeren kunnen hun belangen formuleren en een 'macht' vormen om deze gerealiseerd te krijgen.

b)

organisatie van boeren is noodzakelijk als voorwaarde om. een ontwikkeling in de richting van socialisatie van de produktie-verhoudingen
mogelijk te maken. Op basis van organisatie-systemen kunnen geleidelijk
nieuwe ethische normen en een nieuwe moraal gevestigd worden, waarin
het indivudualisme plaats maakt voor samenwerking.

c)

organisatie is belangrijk om de agrarische hervorming te laten functioneren als onderdeel van een meer algemene politieke-ideologische hervorming. Met behulp van de organisatie en participatie van boeren en
landarbeiders wordt de politiek ter ontwikkeling van de agrarische
sector in een meer nationaal-politiek perspectief geplaatst en wordt
de samenhang tussen locale en nationale doelstellingen zichtbaar.
De rurale bevolking wordt hierdoor opgenomen in het nationaal ontwikkelingsproces en vervult daarin niet zelden een sleutelfunctie.
In plaats van subject wordt zij nu veelal het directe object van het
nationale beleid.

d)

organisatie vormt in zekere zin een soort 'psychologische infrastructuur'

voor de continuering van het revolutionaire proces. Het vormt

de basis voor vormings- en scholings-activiteiten, voor de alfabetisatiecampagne e.d. en daarmee ook voor mobilisatie van de bevolking.
e)

georganiseerde participatie van de rurale bevolking in de opstelling
en uitvoering van het ontwikkelingsbeleid, zowel op staatsniveau als
^op regionaal en stedelijk niveau alsook in de bedrijfsvoering, is van
groot belang om de betrokkenheid

van de bevolking bij het ontwikke-

lingsbeleid te handhaven en de bevolking te motiveren voor de uitvoering van deze programma's.

Vgl. B.F. Galjart, "Peasant mobilization and solidarity", Assen/Amsterdam
1976 (m.n. chapter 3: "The mobilization of peasants in Latin America:
Approach to a theory").
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De historische ontwikkeling van het kapitalistische agrarische exportmodel hefet in Nicaragua de materiële voorwaatden geschapen voor een
sterke ontwikkeling van de rurale boerenorganisaties. De klasse van
kleine boeren vormt in numeriek opzicht de belangrijkste klasse in
Nicaragua. Maar deze klasse is voor een belangrijk gedeelte geproleteriseerd, doordat zij over onvoldoende produktiemiddelen (grond, krediet, inputs)
kan beschikken voor een subsistence bestaan.(vgl. par.2.2) De boeren worden
daardoor gedwongen tot aanvullende loonarbeid op de koffie, katoen en
suikerrietplantages. Kleine boeren vormen een klasse van semi-proletariaat,
die een politieke alliantie aan kan gaan met de geheel geproletariseerde
r

klasse van landloze arbeiders. Beide groepen zijn geïncorporeerd in hetzelfde exploitatieve produktie-systeem. Het agro export-model schept
aldus de voorwaarden voor een rurale alliantie van kleine boeren en
arbeiders en voor een

gemeenschappelijke organisatie van sub-proleta-

riaat, proletariaat en semi-proletariaat. •'

Dit organisatie-model heeft voor de post-revolutionaire periode de nodige consequenties. De consolidatie van een coherente rurale alliantie
van boeren

en arbeiders en de verbreding tot een rurale-urbane alliantie

is in sterke mate afhankelijk van de wijze van verdeling van de materiële voordelen van het economisch ontwikkelingsproves, van de politiekeen ideologische oriëntatie van de massa-organisaties en van de rol van de
staat als 'mediator' van verschillende klasse-belangen.
Zo moet de landhervorming en de agrarische politiek zowel inspelen op
de belangen van de kleine boeren (grond, krediet en pacht-regelingen),
als op die van de landarbeiders (grondbehoefte, permanente werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden). Daarbij moet rekening gehouden worden met de
arbeidsvoorziening van de agrarische export-sectoren, die in gevaar kan
komen door de verbetering van de produktie-omstandigheden voor kleine
boeren en de toenemende toegang voor landarbeiders tot grond (via CAS)
en permanente werkgelegenheid, waardoor in de oogstperiode een grote
arbeiders-schaarste optreedt. Op korte termijn wordt hervoor een oplossing gezocht in vrijwilligers-arbeid, terwijl op meer langere termijn via
mechanisatie, irrigatie en gewaswisseling geprobeerd wordt de arbeidsbehoefte meer te egaliseren.
)

C D . Deere & P. Manchetti (1981), t.a.p.
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Belangrijk is voorts de verhouding tussen urbane en rurale groepen. Deze
verhouding is in sterke mate afhankelijk van de binnenlandse ruilvoet
c.q. de urbane beschikbaarheid van voedselprodukten tegen redelijke
prijzen en de rurale beschikbaarheid van industrieprodukten en agrarische inputs tegen redelijke prijzen. Ter beheersing van deze interne
ruilvoet wordt in Nicaragua een stricte controle over de binnenlandse
prijsvorming van voedselprodukten en agrarische inputs nagestreefd.
Geprobeerd wordt de voedselprijzen te handhaven op een constant niveau
(constante urbane lonen) en tegelijkertijd de rurale beschikbaarheid van
vooral produktiviteitsverhogende inputs (en produktieve infrastructurele
voorzieningen) te verhogen. Op deze wijze probeert men een meer gebalanceerde ontwikkeling en een meer gelijkmatige verdeling tot stand te
brengen.

De oorsprong van de ATC-organisatie ligt al in de vooroorlogse periode
De positie en organisatie van de ATC wordt in de jaren na de revolutie
verder uitgebouwd. De bond groeit van 57.674 leden in heteinde van 1979
tot ruim 100.000 betalende leden in 1980. Daarmee is ruim 1/3 deel van de
2)
rurale arbeiders in de ATC georganiseerd

Binnen de agrarische sector moeten we daarnaast nog ingaan op de politieke
posities van de 'klasse' der midden-boeren. In april 1981 wordt de
Sandinistische organisatie Union Nacional de Agricultores y

Ganaderos

(UNAG) gevormd t.b.v. de organisatie van voorheen zelfstandige kleine en
3)
midden boeren. De organisatie verwerft ook een zetel m de staatsraad

Oorspronkelijk

maakten de kleine boeren deel uit van de ATC. Hun uittreding

duidt op een zekere verzwakking van de "Alianza Obrero-Campesino" en de
erkenning van de verschillende belangen van boeren en landarbeiders. Anderzijds vervult de UNAG een belangrijke rol in het losmaken van de middenboeren uit de particuliere producenten-organisaties (COSEP, UPANIC), en
duidt het op een toename van het politieke bewustzijn van de middenklasse
boeren.
voor de geschiedenis van de boerenbeweging in Nicaragua: NOVIB/Nic. ktee,
"ATC, de landarbeiders!-.oud van Nicaragua", novenher 1980.
2)
Berekening van C D . Deere (1982), ^p. 25 en noot p. 37.
3)
zie: UNAG, "Declaracion de Principios, Reglamento General y Plan de Lucha",
Managua 1981 en UNAG, "Viva nuestra gran Aramblea Nacional Constitutiva"
(n.d.).

- 21 n De ATC wordt nu een organisatie van alleen landarbeiders en stimuleert de
oprichting van CAS; de UNAG vertegenwoordigt kleine en midden-grote producenten op het gebied van de agrarische politiek en bij de landhervorming
(stimulering aansluiting van boeren bij CCS).
In algemene zin zijn de taken van de ATC te benoemen als:
-

het opbouwen van een gemeenschappelijke belangen-organisatie
van landarbeiders

-

het motiveren en mobiliseren van landarbeiders voor het proces van wederopbouw via politieke en technische scholing en vorming

-

het voorbereiden van de georganiseerde participatie van arbeiders in
de planning en het beheer van de agrarische sector

-

het verzorgen van de communicatie tussen de landarbeiders en de staatsorganisaties (MIDA, MIPLAN, INRA, etc.)

De taken van de ATC omvatten daarmee zowel een aantal meer algemene
functies van een vakbond (verdediging van de arbeidersbelangen, het
vormen van een tegenmacht voor technici en grondeigenaren) als 'een aantal
taken die voortvloeien uit haar Sandinistische oriëntatie (verdediging van
de revolutie, georganiseerde participatie in de staatsmacht en in de
besluitvorming op bedrijfsniveau).
Een belangrijke functie wordt toegekend aan de ATC als 'instrument' om de
medewerking van de particuliere sector aan het wederopbouwproces te garanderen.
ATC-leden kennen de bedrijven veelal goed en zijn uitstekend in staat om fouten
in de bedrijfsvoering of de kapitalisatie van bedrijven te signaleren. Zij
verzorgen daarmee een belangrijke informatiebehoefte voor de staat. Anderzijds
voorziet de ATC-organisatie de staat van een effectieve communicatiestructuur
met de rurale bevolking
Niettemin kent de ATC ook een aantal problemen. Zo heeft de enorme ledenaanwas gezorgd voor een sterke toename van het aantal leden met een vrij laag
politiek bewustzijn (veel leden betalen bijv. geen contributie). Ook de
'rising expectations' na de revolutie (loonsverhogingen, verdergaande nationalisaties, meer arbeiderscontrole over het beheer van bedrijven) leiden in
sommige gevallen tot conflicten met de particuliere sector en met de staat.
De huidige taken en moeilijkheden kunnen niet los worden gezien van de historische ontwikkeling van de Nicaraguaanse economie, het daaruit voortkomende
niveau van ontwikkeling van de structuur van de economie en de daarbij
behorende klasse-organisatie. De 'keuze' voor een model van een gemengde
economie (en dus deels handhaven van de particuliere sector) wordt immers
bepaald door de historische mogelijkheden die een land als Nicaragua bezit om
een transitieproces door te maken. Daarin past een geleidelijke sociaaleconomische transformatie en een gecontroleerde verandering (vgl. Hoofdstuk V ) .
1)

De interne ATC-organisatie wordt uiteengezet in 'ATC, de landarbeidersbond van Nicaragua', nov. 1980.
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VI.4.

De agrarische sector in de Nicaraguaanse planning

In de Nicaraguaanse planning

wordt aan de agrarische sector een

centrale plaats toegekend in de reactivering (het economisch herstelprogramma) en de herstructurering (programma voor de transformatie
van de structuur van de economie).
De agrarische sector wordt verwacht belangrijke bijdragen te leveren
op 4 terreinen:
1) verhoging van produktie en produktiviteit in zowel de voedsellandbouw als de exportlandbouw
2) garantie van de levering van elementaire voedselgewassen aan de
bevolking. Op korte termijn wordt gestreefd de binnenlandse, zelfvoorziening op het gebied van de voedselgranen te herstellen,
terwijl daarna ook gestreefd kan worden naar de produktie van
exporteerbare overschotten van voedselgranen.
3) maximalisatie van de deviezen-opbrengsten door stimulering van de
1andbouw-exporten. Bij sommige produkten (suiker, tabak, vlees)
betekent dit een overbrugging van de bestaande tegenstelling tussen
binnenlandse consumptie en exporten door wijziging van het binnenlandse vraagpatroon.
Daarnaast wil men middels diversificatie van de (agrarische)
exporten - zowel naar produktsamenstelling als naar handelspartners - de eenzijdige handelsafhankelijkheid verminderen
(bijv. substitutie van sesam voor katoen)
4) bevordering van werkgelegenheid in de agrarische sector en daarmee
verhoging van de rurale levensstandaard.
Voor 1980 en 1981 worden op deze terreinen de volgende plan-doelstellingen gesteld:
1) Agrarische produktie; de doelstellingen m.b.t. gezaaid areaal,
rendement en produktie-omvang staat weergegeven in tabel 5
(landbouw) en tabel 6 (veeteelt).
Voor het oogstjaar 1980/81 streeft men ernaar het produktieniveau van 1979/80 te herstellen, zowel voor de exportproduktie
als voor de voedselproduktie. Vooral de katoen-produktie krijgt
grote aandacht vanwege het zeer lage niveua van inzaaiing in het
MIPLAN, Programa de Reactivacion Economica en Benfecio del
Pueblo (1980); MIPLAN, Programa Economico de Austeridad y Efficiencia (1981).

- 212 -

laatste oorlogsjaar (30.000 ha. i.p.v. de normale 175.000 ha.).
De produktie van katoen en koffie wordt volledig van krediet voorzien,
terwijl andere produkten niet volledig krediet krijgen (suiker 17%;
rijst 78%; maïs 33%, sorghum 75%).
De realisatie 1980 toont aan dat alleen bij koffie en katoen de
(areaal)planning niet gerealiseerd kon worden (realisatie-percentage
koffie-areaal 95,7%. katoen-areaal 79,4%). In alle andere sectoren
overtreft de produktie en het areaalgebruik de planning. In veel
sectoren is er bovendien sprake van een duidelijk produktiviteitsstijging, waardoor de koffie- en katoen-produktie - ondanks het
kleiner areaal - de planning eveneens

overtreft.

In de planning voor 1981 wordt een produktietoename met 22%
(kalenderjaren; 35% bij vergelijking van de landbouwcyclus 81/82
met die van 80/81) geraamd. Van het totale areaal wordt 60% voor
binnenlandse consumptiegoederen besteed. Expansie vindt vooral
plaats bij de produktie van bonen en rijst (groei areaal en kleine
rendementsverhoging) en sorghum (verdubbeling rendement). M.u.v. katoen worden de voor-oorlogse produktie-nirveau's hersteld.
De veeteelt-produktie wordt in 1980 gepland volgens de gegevens
uit tabel 6. De rundvee-sector (rundvlees en melk) blijft iets
achter bij de gestelde doelen voor 1980. In deze sector is de
oorlogsschade (veesmokkel en illegale slacht van 100.000 koeien
en 300 fokstieren) direct zichtbaar. Van de produktie is 60% gericht
op de exporten. De varkensvlees-produktie overtreft de doelstelling
voor 1980. De pluivee-slacht bereikt slechts 2/3 deel van het plandoel; de eieren-produktie is evenwel 40% hoger dan gepland. Ondanks
het verlies van 730.000 kippen tijdens de oorlog (70% van het
totaal) herstelt de pluimvee-sector zich voorspoedig. De wederopbouw van deze sector vergt een korte periode.

- 2n Tabel 5

Agrarische produktieplanning (landbouw)

Planning Agrari;sche Sector 198C en 1981 (landbouw)
DOELSTELLEIG 1980

RESULTAAT 77/78
Areaal

Rend.

Areaal Rend.

Produotie

528.4

Katoen

538
3.6

. 30.2

9152.5-

135

38.6

11.7

100.7

-

-

57.4

952.8

54681.8

10

1200

Suiker

120

Koffie
3ananen

3.5
o.9

Tabak (Habano)

1078.5

5774.1

28.8

25.9

56
140

Bonen
Mais

30

305.2

13
15

Totaal

1050

10.2

62
1.6

Sorghum
Tabak (Rubio)

5100

1}o

-

5942

930

23.2

50.3

5212

-

180
40

40,5

7254

11

440

990

66152

965.2

59717

66.8

1260

134

9.8

1515

140.2

10.5

-

-

4.2
1.6

865.5

-

4
1.6

1073

53

26.4

1400

10.3

1030

110

9.6

1052

13.5

4131

340

14.6

4968.5

15

1200

80

26.3

2100

-

-

29

1472.1
3626
46.4

642.1

585
29

-

2

9f6.6

889

1027.2

Productie

62

-

37.1

Rend.

53256

37
100
306
80

894.9

Areaal
452.8

-

523

35
88

DOELSTELLING 1981

Produotie

951
9

-

489.8

Consumptie
Rijst

Areaal Rend.

3f'.6

366.

Exporten

Sesam

REALISATIE 198u

Productie

70
150

540
80
2.1

31
12
18

2170

33

2640

1800
6120

26.5

55-7

1074-9

Bron : Programa de Reactivación Económica en Benefioio del Pueblo 1980
Programa Económico de Austeridad y Eficiencia 1981
Banco Central de Nioaragua, Informe Anual 1977/78
Areaal in 000 manzanas
Productie in 000 quintales
Rendement in quintal/manzana

Tabel 6

Agrarische produktieplanning (veeteelt, visserij, bosbouw)

Planning Agrarische Sector 1980 en 1981 (veeteelt,visserij en bosbouw)
VEm'KtXT
RESULTAAT

Rundvee

Varkens

Vlees

Melk

481.7

141.4

119.2

237

Pluimvee

4459.4

..
12.3

DOELSTELLING 1980

1978

Slacht

Eieren

Slacht

Vlees

Melk

-

375

118.1

98.6

-

180

12.8

9800

-

REALISATIE 1980
Eieren

Slacht

Melk

108

91.5

572.3

18
25.4

Vlees

200.8
-

20.8

6500

DOELSTELLn» 1981
Eieren

-

Slacht

Vlees

Melk

340

106.7

96.2

570

108.8

96.2

-

250

22.2

-

18.7

29.0

11000

26.8

12.0

VISSERIJ

Productie (000 ponden)
Productie (milj. 0)

mi

1980

1981(Plan)

35.046,7

25.154,8

52.100

12.008

223.8

178.7

286.5

40.9

30SB0W

Productie (000 PS)
Productie (milj. 0)

197,8

1221

128°.

1981(Plan)

165.755

98.000

50.000

92.500

114.6

100.6

52.5

Bron : Programa Económico 1981 (planning 1981)
Banco Central de Nicaragua,Informe Anual 1977/78 (resultaat 1978)
KIDA,Informe Sector Agropecuario primer semeutre de 1980 (1979 en 1980)

_

19.1

Noot j slacht in 000-dieren ; vlees in 000.000-ponden ; melk in 000.000 gallons ; eieren in 000.000-dozijn

1978

Eieren

129.8
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Voor 1981 wordt een verdere groei van de sectoren varkensvlees en
pluimvee verwacht (in deze sectoren is een relatief groot gedeelte
van de produktie in handen van de staat; zie VI. 3 ) , terwijl voor
rundvlees een lichte stagnatie wordt gepland. Het beleid is gericht
op de stimulering van substituten voor binnenlandse rundvleesconsumptie zoals varkensvlees, kip en vis.
De bosbouw-sector en de visserij worden pas in 1981 in de planning
opgenomen. In de sector bosbouw bedraagt het produktie-doel 92.500
eenheden (waarde 129 milj. 0 ) . De visserij-sector krijgt extra aandacht, zowel vanwege de exportmogelijkheden (diversificatie) als
vanwege de bijdrage van

visprodukten aan de verbetering van de

kwaliteit van de voedselvoorziening. Voor 1981 wordt een produktie
van in totaal 120.000 pond vis verwacht, waarvan 88% bestemd is
voor de export (waarde 36 milj. 0 ) .
In de produktieplannen zijn de volgende beleidslijnen te onderscheiden:
a)

absolute toename van het gezaaide landbouw-areaal en vergroting
van de grondbenutting. Deze toename van het landbouw-areaal
komt vermoedelijkuit de ingebruikname van braakliggende gronden
bij het grootgrondbezit. Vooral op de staatsbedrijven wordt
de grondbenutting sterk vergroot. Op de nieuwe gronden worden
overwegend voedselgranen verbouwd.

b)

stimulering van de produktiviteits-ontwikkeling d.m.v. de beschikbaar-stelling van krediet, technische

hulp, e.d.

c) wijziging van de grondverdeling tussen voedsel- en exportgewassen.
Het areaal voor voedselgewassen neemt duidelijk toe. Een vergelijking van het areaal van de exportgewassen (katoen, koffie en
suiker) met dat voor de voedselgewassen (maïs, bonen en rijst)
levert het volgende beeld op:

Tabel 7

Areaalverdeling voedselgewassen-exportgewassen
(in % van het totale in gebruik zijnde landbouwareaal)
exportgewassen

voedselgewassen

1963

46

54

1977

54

46

1980

37

63

Plan 1981

36

64

Bron: Anuario Estadistico; Plan '80 en '81.
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Sinds 1979 is er derhalve sprake van een duidelijke omkering
van de ontwikkeling en een relatieve toename van het areaal
voor voedselgewassen (zie ook tabel 5 ) .
d)

wijzigingen in de 'product mix'; stimuerling van een nieuwe
export-basis met produkten als pluimvee, vlees, vis en sesam,
mede doordat bij een aantal produkten geprobeerd wordt de verhouding consumptie-export te wijzigen t.g.v. de export (suiker,
vlees).

2) Voedselvoorziening
Ten behoeve van een 'basic-needs'-planning is er een lijst met ca.
40 essentiële produkten opgesteld

. Voor 1980 worden daarbij

tekorten verwacht aan maïs, bonen, rijst, graan en sorghum met een
totale import-waarde van 45 miljoen US $. Vooral in de eerste
3 maanden van 1980 is er sprake geweest van schaarste aan deze voedselprodukten t.g.v. de directe effecten van het uitblijven van de
grondbewerking voor de basisgranen in de zomer van 1979. Daarnaast
is er sprake van een reële groei van het binnenlandse consumptieniveau (1980 t.o.v. 1979: 23,3%), veroorzaakt door de toegenomen
werkgelegenheid en de stijging van het loonniveau.
Voor 1981 wordt de 'basic needs'-planning verder uitgebreid. De
binnenlandse consumptie wordt verwacht met 12% toe te nemen.
Daarbij ontstaan tekorten aan maïs, bonen, graan, eieren en kip.
Het grootste gedeelte van deze tekorten komt voort uit de hernieuwde opbouw van voedselvoorwaarden. Via gerichte publiciteitscampagnes probeert men de consumptie van maïs te bevorderen (als
substituut voor graan-importen) en de consumptie van vlees en
suiker te verminderen (gunstige wereldmarktprijzen; verbetering
2)
consumptiepakket) . Tabel 8 geeft een compleet overzicht van
de binnenlandse consumptie-planning in 1981:

O
2)

Hieronder vallen basis-voedselprodukten, medicijnen, lucifers,
kerosine, zout, e.d.
"Nicaragua - Eine Revolution für die Bauern und Landarbeiter?"
in: Blatter des iz3w, nr. 95, August 1981, p. 53.
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Tabel 8
Produkt

Vraag en aanbod-balans van basis consumptiegoederen
Eenhei d
' üoo
ooo

Mois
R*tót
Bonen
Suiker
MelK
Rundvlees
Vorken svle e s
Ktp

ÜOO

uoo
ooo
ooo
cco
COO

ooo
cco
occ
ooo
ooo

V>s ,

Dierl olie
"Zout
Via\ser
Koffie
Ei«ren
Luci fers
Kerosine
Gas,
Meel
Gnaqn
1 -Oorgnijm

000

ooo
CCO

cco

COC

o<x>
vco

begin
voorraad

,
prod.

1,170.1
570.9
185.3
3023

6.i2ao

Quintales
Quintales
Quintales
Qulntales
3alones
Libras
Libras
Libras
Libras
Qulntales
Quintales
Quintales
Qulntales
Docenns
Cajetillas
Galones
Galones
Quintales
Qulntales
Quintales

export

2,170.0
—
1300.0
—
4,928.4 2338.0
— 9cs200.0
—
— 108,780.0 48,400.0
22,197.0
—
—
— 26300.0
—
— 23.192.0BI 2311.0
24.0
624.0(3
_
140.0
580.0
100.0
182.4
61.5
—
1,073.7
1,472.1
1329.0
997.4 32,200.0
—
1.917.0 50.000.0
—
1,082.6 10,710.0
—
529.9
7,182.0
—
210.4
1.076.1
—
280.7
—
—
L653.1
Z640.0
300.0

\fj&nkn\,
vraag
consumptie
7,2904
2,7403
13853
239S3M

ss^oao
eo^ao

22497.0
23300.0
20,381.0
648.0
620.0
1203
13163
33,197.4
51,917.0
11,772.6
7.7113
L286.5
280.7
3393.1

import

and

voornaad

4376.7
400.0
1338.0
—
1*259.3
200.0
2,600.0
—
96^00.0
m
60380.01»
22097.0
—
33,000.0
7,000.0
2038L0
624.0
480.0
1203
150.0
—
34,000.0 2,405.0
63.600.0 13,500.0
10,794.0
84.0
7.182.0
1,0753
1,4343 1396.6
2,160.0
—

2,713.4
1,402.9
9263
2963

800.0
24.0
140.0
1,066.8
1,602.4
1317.0
1,062.6
529.9
210.7
2423
1333.1

Bron: MIPLAN Programa Economico 1981
Noot: 1 Quintal (qq)

=

100 Libras (lbs)

=

46 kilo (kg)

3) Agrarische exporten
De agrarische exporten hebben ernstig gelden onder de produktiedalingen bij de belangrijkste export-produkten (katoen, suiker,
koffie, tabak, vlees). In 1979nemen de exporten met 18% af; in
1980 wordt een verdere afname met 10% verwacht. In 1980 levert de
agrarische sector meer dan 65% van de export-waarde. Ten behoeve
van de zgn. 'diversificatie van de afhankelijkheid' wil men de
exporten evenredig verdelen over 4 landengroepen (VS, W-Europa
en Japan, Latijns Amerika en Arabische landen, Oost-Europese
landen).
In de planning voor 1981 verwacht men een afname van de exportopbrengsten t.g.v. de stagnatie van de produktie van katoen,
koffie en vlees. Vooral bij de koffie kan de gestegen wereldmarktprijs de volume-reductie enigzins compenseren. Bij suiker en
vis verwacht men een groter export-aanbod.
De realisatie van 1980 toont een tegenvallend aanbod van katoen
en suiker, enigzins gecompenseerd door de prijsstijging. Ook de
vlees- en vis-produktie blijven achter bij de planning. Alleen
bij koffie is het aanbod groter dan gepland.
Voor 1981 wordt uitgegaan van een sterke groei van de katoenexporten (exportwaardestijging van 313% t.g.v. volume- en prijs-
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stijging) en suiker ( exportwaardestijging 215% t.g.v. volume- en
prijsstijging) en een kleine stagnatie van de koffie-export (groei
volume, daling prijs). Voor vlees en vis wordt een kleine toename
verwacht.
In 1981 nemen agrarische exporten ca. 68% van de exportwaarde voor
hun rekening.

Tabel 10 geeft een beeld van de exportontwikkeling tussen 1977 en 1981

Tabel 10

Exportplanning

988

iwr

GgacGptos

Kcrtoen
Volume
Prüs

( ooo

Q Q Oro)

volume
Prus

C.«K»O

QQ

Volume
Prys
Vlag.
Volume
Pryi

(««o

QQ)

Volume
Pry»

(c--w.ooc- Lbs.)

("Ooccoo

Oro)

Lbs)

ViS

CH«m. Pr",üdutten
Volumt ( a o o . c c o Kg.)
Pry5
Textiel
Volume (ooo ©co Kg.)
PryS
Gcftjgt

Uoiume
PvyS

(•©0>O T-.jr Ou-<.*.)

_£t^s£i*L_

1W1

1W»

140.9
150.6
135.7
2,331
2,804
2,470
59.49
50.25
54.94
198.8
199.6
158.5
1.075
1.188
1,204
184.92
168.01
131.64
19.6
19.6
273
2.157
2,126
1.974
12.91
9.23
9.91
37.3
67.7
934
58.1
743
7&2
0.64
0.90
1.20
22.0
14.7
21.7
12.0
9.3
83
1.84
1.58
2.61
• 68.S % - - 6 6 , 5 ' / , - - 7 « . 7 % - S2Zi
Jl.4
51.0
78.8
83.6
56.9
0.65
0.62
0.55
12.0
114
7.5
4.9
4.7
4.0
2.45
2.45
1.89
6.2
5.7
33
61
67
34
62.56
92.45
16734
133.5
133.6
93.0
636.8

646.0

566.6 *

Hm
33.7500
67.50
162.0
900
180.0
35.7
2^275
15.70
71.5
65.0
LIO
39.9
103
3.69
-bs.H'h
S6.Ü
94.6
049
10.4
4J2
2.50
23.4
67
350.00
91.7
524.4

resultaat
303
433
71.13
164.8
982
16732
253
1466
1652
55.7
424
1.31
253
7.2
3.60
b^.s'/o'
31.0
50.0
0.62
5.6
Z6
2.12
39.9
67
59542
90.1
469.7

Plc,
1*81

128.1
1462
82.00
1594
1,329

i2ao

823
2336
35J24
62.0
48.4
1.28
334
73
4.29
--lSM%
52.6
75.0
0.70
5.0
23
215
454
70
650.00
1114
680.0

4) Werkgelegenheid
Volgens de planning voor 1980 worden in de agrarische sector
50.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd (53% van het totaal aantal
nieuwe arbeidsplaatsen). Van deze planning zijn er 47.000 gerealiseerd (40% van het totaal), waardoor de planning voor 89% gehaald
werd. In totaal werken 50.000 fulltime arbieders (13% van de rurale
arbeid) in de APP-sector

.

D. Kaimowitz & J.R. Thome, (1980)? p. 11.
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In de sectoren koffie en katoen is de werkgelegenheid afgenomen,
daarentegen lijkt er van een toename sprake bij de voedselproduktie, de bosbouw en de visserij. Eind 1980 bedraagt de agrarische werkloosheid 77.300 mensen (21,8% van de agrarische
beroepsbevolking). In de planning 1981 staan 20.100 nieuwe
arbeidsplaatsen in de agrarische sector opgenomen. De agrarische
werkloosheid zou hiermee afnemen tot 16,8% van de agrarische
beroepsbevolking. Tabel 11 geeft een overzicht van de planning en
realisatie van de werkgelegenheid in de agrarische sector:

Tabel 11

Werkgelegenheid in de Agrarische Sector 1979-1981
(in 000 personen)

Nationaal

Agrarische Sector

|

1979
Beroepsbevolking
Werkgelegenheid
Werkloosheid
Werkloosheids-percentage

'

i
1
:

814
583
231
28%

343
233
110

843
678

355
283
50

42.1

41.7
52.6

;
;

72

43.6

|
I

42.1
40.0

47.6

i

32%

1980 (Planning)
Beroepsbevolking
Werkgelegenheid
waarvan: nieuwe arbeidsplaatsen
Werkloosheid
Werkloosheids-percentage

al
'

95
165
19.6%

10.3%

i

1980 (Realisatie)
Beroepsbevolking

843

355

42.1

Werkgelegenheid

695-3

277.7

40.0

waarvan: nieuwe arbeidsplaatsen

122.3

44.7

59.8

Werkloosheid

147.7

77.3

52.3

V/erkloosheids-percentage a)

17,5%

21,8%

1981 ( Planning.].
Beroepsbevolking

873.0

367.7

42.1

Werkge legenhe id

695-3

305.3

44.0

61.4

28.1

45.8

116.1

61.8

53.2

13.3%

16,8?$

waarvan :nieuwe arbeidsplaatsen
Werkloosheid
Werkloosheids-percentage

a)

Bron : Programa de Reactivación 1980 en Programa Economico 1981
a) percentage van de beroepsbevolking (nationaal of sectoraal)
b) percentage van het nationale totaal
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De toegenomen agrarische werkgelegenheid betreft evenwel slechts
voor 55% volledige arbeidsplaatsen in loonverband; de overige
werkgelegenheid bestaat uit toegenomen familie-arbeid (vermindering
van de 'underemployment') en rurale infrastructuur-werken.
Bovendien gaat de planning uit van 'jaar-equivalenten arbeid',
waardoor in werkelijkheid het aantal rurale (seizoens)werklozen veel hoger uitvallen

. Er bestaat tenslotte een groot

gebrek aan rurale 'off farm employment'; met de oprichting van
onderhoud- en reparatie-werkplaatsen probeert men enige aanvullende arbeid te creëren.

MIPLAN, Programa de Reactivación 1980, p. 100
T. Laudy & H. Rozeboom (1982), p. 39
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VI.5.

Agrarische politiek in Nicaragua

Binnen de Nicaraguaanse agrarische hervorming wordt een grote plaats
ingeruimd voor de agrarische politiek. Juist doordat de landhervorming
een groot gedeelte van de agrarische produktie in private handen laat
(zie par. 3.2), vervullen agrarisch-politieke beleidsinstrumenten
een centrale rol bij de effectieve inschakeling van private producenten
in de nationale planning.

Op het gebied van de vormgeving en uitvoering van de agrarische
politiek in Nicaragua zijn een groot aantal instrumenten toepasbaar
t.b.v de realisatie van de plandoelstellingen (zie par. 4 ) .
We geven hier een voorlopige

opsomming van het beschikbare'instrumen-

tarium
a)

voedseldistributiesysteem (opkoop, kwaliteitscontrole, regionale
en nationale coördinatie van tekorten en overschotten)

b)

handelspolitiek (exportcontrole, importcontrole, prijzen)

c)

lonen en arbeidsvoorwaarden

d)

inputprijsbeleid (incl. belastingen en subsidies)

e)

ouputprijsbeleid (incl. belastingen en subsidies)

f)

marktinformatie-systeem

g)

landbouwvoorlichting (technische scholing m.b.t. teeltmethoden,
grondbewerking, ziektebestrijding e.d.)

h)

transportpolitiek

i)

pachtpolitiek (pachtprijs, pachtregelingen, pachtrechten)

j)

kredietpolitiek (toegankelijkheid, tarieven, verdeling, kredietbasis)

k)

inputvoorziening (zaaigoed, machines, kunstmest, insecticiden)

1)

rurale collectieve voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg,
woningbouw, water en electra, gemeenschapscentra, crèches, e.d.)

m)

politieke vormingsprogramma's.

In z'n algemeenheid grijpen deze instrumenten aan in de sfeer van de
produktievoorwaarden en in de zgn. realisatiesfeer (handel, prijzen).

O

Op basis van: IBRD, "Sector Policy Papers", diverse nummers.
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Op het gebied van de vormgeving en uitvoering van de agrarische
politiek in Nicaragua spelen een groot aantal organisaties een rol.
De beleidsformulering is in eerste instantie in handen van het MIDINRA.
Met de producenten wordt overleg gevoerd over de plandoelen en de
meest geëigende instrumenten in het kader van Programma Coördinatie
Commissies (PCC). De uitvoering van het beleid is in handen van
verschillende gespecialiseerde staatsorganisaties (FROCAMPO, AGROINRA,
AGROMEC, AGROTELICO, e t c . ) l ' .
Er bestaan plannen voor de oprichting van een 'Consejo Nacional
Agropecuario', een overleg-orgaan tussen particuliere producenten,
arbeidersorganisaties en de staat, waarin de agrarische politiek op
2)
centraal niveau wordt bepaald
Voorlopig vindt het overleg plaats in het kader van de PCC
(op het gebied van de planning) en in het kader van de 'Commision
Consultiva' (op het gebied van de agrarische politiek). Hierin participeren naast het MIDINRA de boerenorganisatie ATC, de grote particuliere boeren en de kleine producenten. Deze laatste groep organiseerde zich in het 'Comité de Pequena Producción' (en later in de
UNAG) teneinde haar inbreng in het beleid voldoende tot haar recht te laten
komen.
In het vervolg van deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van
. . .
.
.
.

3)

de specifieke beleidsmaatregelen t.a.v. de agrarische sector m Nicaragua ,
waarbij we in het bijzonder in willen gaan op het differentiële karakter
van de agrarische politiek t.o. v. de verschillende typen boeren.
a.

voedselvoorziening

Het centrale doel m.b.t. de binnenlandse voedselvoorziening is de
stijging van de voedsel 'self sufficiency'. De planning gaat uit
van het bereiken van zelfvoorziening van basisprodukten in 1982,
waarbij ook de toegenomen binnenlandse consumptie (29% in 1980)
vrijwel volledig door binnenlands aanbod gedekt kan worden. Op
korte termijn zijn er nog importen nodig van maïs en bonen t.b.v.
de vorming van noodvoorraden en van graan (geen binnenlandse produktie).

!)

Zie: FIDA (1980), p. 70.

2)
Conferencia Jaime Wheelock, 2-1-1980.
3)
Zie m.n. C D . Deere, "Nicaraguan Agrarian Policy: 1979-81" in:
Cambridge Journal of Economics, 1981, 5, pp. 195-200 en
D. Kaimowitz & J.R. Thome, "Nicaragua's Agrarian Reform: the
first year (1979-80), LTC Wisconsin, 1980)
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De herstructurering van de economie - in het bijzonder de verhouding
tussen voedsel en exportproduktie - heeft geleid tot een sterke toename van het voedselareaal (bonen, maïs) en tot een groei van de
binnenlandse voedselproduktie (sorghum, rijst).
In het kader van het Programa Alimentario Nicaragüense (PAN) wordt
een lijst met 40 essentiële voedselprodukten opgesteld ('basic needs'pakket), die onder controle van de staat vallen.

Dit pakket zal

in de toekomst verder uitgebreid worden.
De organisatie van de voedselvoorziening is in handen van de staatsorganisatie ENABAS (opkoop) en MICOIN (distributie).
ENABAS controleert in 1980 ca. 40% van de binnenlandse voedseldistributie. Dit aandeel zal in 1981 toenemen tot 48%, terwijl men
streeft naar een controle over 75% in 1982. Een dergelijk hoog aandeel
wordt gewenst geacht, aangezien de produktie van voedselgewassen
overwegend in handen is van kleine zelfstandige boeren (m.u.v. de
rijstproduktie). Niettemin lijken de doelstellingen van prijsbeheersing
en verdeling op langere termijn realiseerbaar te zijn zonder volledige
monopolisatie van de binnenlandse tussenhandel.
De distributie is in handen van de MICOIN via haar organisatie CORCOP.
Deze organisatie verzorgt de kwaliteitscontrole (m.n. de vochtigheidsgraad) en de prijscontrole van het aanbod. In 1980 werden in totaal
ter waarde van 320.000 0 prijssubsidies verstrekt. Aan de boeren
worden door ENABAS zgn. kostendekkende prijzen betaald (maïs 100 0,
rijst 250 0, bonen 320 0 per 5 kg.), terwijl de winkelprijzen van
een aantal produkten gesubsidieerd worden (zie b ) .

Het staats-distributiesysteem bestaat uit een drietal fasen
1)

:

regionale centra voor opvang, verwerking en verpakking van het
aanbod, zgn. Despositos Agricolas Populares (DAP); hiervan bestaan
er ca. 100 met een totale capaciteit van 2.400.000 qq.

2)

Rurale verkoopcentra m.n. in de omgeving van staatsbedrijven,
zgn. Centros de Abastecimientos Rural (CAR); in 1980 bestaan er
hiervan ca. 60 en dat aantal neemt in '81 toe tot 360

^

Informe ENABAS, 19-7-1980.
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3)

Stedelijke verkoopcentra ('expendios' of 'tiendas populares'),
waarvan er ca. 1200 bestaan.

Het MICOIN zorgt voor een regionale coördinatie van tekorten en overschotten. Daartoe zijn 3 grote 'terminales' opgericht (in Managua,
Chinandega en Matagalpa), die voor de inter-regionale handel zorgen,
Binnen de regio's bestaat er een vrij grote mate van autonomie. Op
stedelijk niveau participeren de CDS en de Junta Municipal in het beheer
van het voedseldistributie-systeem.

De Nicaraguaanse voedselvoorziening en voedselbeschikbaarheid is
duidelijk verbeterd na de revolutie. Belangrijkste factor hierbij
was de toename van het areaal voor voedselproduktie (veelal op
voorheen braakliggende gronden). Zo krijgen nu bijv. ook seizoenarbeiders de gelegenheid om voedselgranen te planten op ongebruikte
gronden. Een belangrijk probleem blijft echter de structuur van de
voedselproduktie sector, m.n. het bestaan van vele kleine en middelgrote bedrijfjes, waarbij de traditionele intermediairen een
grote greep houden over inputvoorziening en marketing (bijv. doordat
zij hogere prijzen bieden)

. Gebrekkige opslag en transportvoorzie-

ningen en de toegenomen rurale consumptie leiden in sommige gevallen
tot urbane voedseltekorten.
Een tweede probleem vormen de graantekorten. Tengevolge van het VSgraanembargo (februari '81) zijn de graanvoorraden nu met 60% gedaald.
Men probeert dit op te vangen door de bestaande consumptiepatronen
te beïnvloeden en maïs als substituut voor graan te bevorderen. Via de
campagne 'Pan con Dignidad' (FACS) worden zo bijv. traditionele re- 2)
cepten voor het gebruik van maïs

en sorghum uitgedeeld en worden er

scholingen verzorgd op het gebied van het voedselgebruik (i.s.m. CDS
en AMNLAE). Op dezelfde wijze probeert men het overmatig hoge suikergebruik te verminderen teneinde de suikerexporten te verhogen.
Buitenlandse voedselhulp is o.m. afkomstig uit de USSR (20.000 ton
graan), Bulgarije (10.000 ton), DDR (50.000 ton), de EEG (10.000 ton)
3)
en Canada (13.500 ton) ' .

1)
2)
3)

Zie MIDINRA, 'Evaluacion sector agropecuario, primar semestre 1980'.
Onder de titel 'El maïz es nuestro raiz' wordt het gebruik van
maïs als historisch volksvoedsel (zie hoofdstuk I) gestimuleerd
Barricada Internacional, nr.1 , July 1981.
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b.

Prijzen en marketing

Via het MICOIN wordt een systeem van prijscontroles op basisprodukten
geïntroduceerd t.b.v. handhaving van de reële lonen. Er bestaan drie
typen prijzen:
1)

gecontroleerde prijzen van de meest centrale voedselprodukten

2)

gereguleerde prijzen (overige basisprodukten)

3)

vrije prijzen (overige produkten)

De handhaving van gecontroleerde (vaste) prijzen en van gereguleerde
(minimum en maximum) prijzen vereist een controle over de tussenhandel. In 1979 en 1980 blijkt deze controle over de binnenlandse markt
veelal nog onvoldoende, getuige o,m. het bestaan van een uitgebreide
zwarte markt voor voedselprodukten met prijzen die 30-100%-hoger zijn
dan die welke de staat berekent

. Door de overstromingen in begin

1980 ontstaat er schaarste aan bonen en rijst. Mede door problemen op
het gebied van de interregionale verdeling krijgen speculanten de kans
op inkoop- en verkoop-markten een rol van betekenis te spelen. Mede
hierdoor is de inflatiegraad in '80 opgelopen tot 27% (i.p.v. 22%
volgens de planning).

De eliminatie van de traditionele intermediairen en tussenhandel zou
uiteindelijk hiervoor een oplossing moeten bieden. De boeren zouden
dan hogere prijzen voor hun produkten kunnen ontvangen, terwijl de
voedselprijzen in de steden gehandhaafd kunnen worden. Belangrijke
maatregelen op dit terrein zijn de verbetering van de beschikbare
marktinformatie voor de boeren (zodat zij beter het marketingtijdstip kunnen bepalen) en het verbeteren van de binnenlandse
2)
transportmogelijkheden

Via belastingen en subsidies kan op indirecte wijze in de prijsvorming
worden ingegrepen. Bij de binnenlandse voedseldistributie spelen
prijssubsidies een belangrijke rol. In 1981 zal voor ca. 428
miljoen 0 (160 0 per capita) hieraan worden uitgegeven. Op deze wijze
hoopt men een evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds de
inkomens van de boeren en anderzijds de prijzen van de voedselproducten. De boeren ontvangen een minimumprijs (produktiekosten +

MIDA, Evaluación sector agropecuario (1980).
2)
Zie: interview J. Wheelock, in CERES.

- 225 -

opslag). Ter vergroting van de markt-zekerheid is de staat overgegaan

tot voor-aankondiging van deze prijzen. In 1981 geldt

voor bonen de prijs van 320 0 per qq en voor maïs 100 0 per qq.
De boeren behouden daarbij de vrijheid om te verkopen aan particuliere
handelaren. De verkooprijzen in het staats-distributiesysteem worden
geheel vastgesteld door MICOIN: de Staat bepaalt aldus bodem en grens
van de markt. De ruilvoet-ontwikkeling verloopt per saldo t.g.v.
agrarische produkten.

Op het gebied van de buitenlandse handel bepaalt de staat (MICE
en de diverse exportbedrijven) de aankoopprijs. Via differentiële
heffingen worden internationale prijsfluctuaties afgeroomd. Zo
heeft men bij de koffie-export een zgn. 'Coffee Fund' gevormd uit de
omzetbelasting op de exporten. De opbraigsten van dit fonds worden
voor een belangrijk

gedeelte weer besteed in de koffie-sector

(voor prijssubsidies en t.b.v. het koffie-renovatie programma).
Per saldo absorbeert de staat de internationale prijsdalingen en
komen prijsstijgingen ten goede aan de producenten. Ondanks progressieve exportheffingen is de belastingdruk nu minder dan in de
Somoza-periode

. Sinds kort vindt ook incentivering plaats door

producenten toe te staan een gedeelte van de exportopbrengst te
ontvangen in certificaten, die op de parallelmarkt omgewisseld
2)
kunnen worden (Plan de Incentivas)

c.

Exportproduktie

De exporten van de belangrijkste produkten (koffie, katoen, suiker,
vlees en mijnbouw) zijn volledig genationaliseerd. Het MICE controleert de exporten via gespecialiseerde exportbedrijven (ENCAFE,
ENAZUCAR, ENCAR, ed.). Een groot gedeelte van het personeel van de
oude privé exportfirma's is nu door de staatsbedrijven overgenomen.
Daarnaast heeft de staat een groot aandeel in de exportproduktie en de
verwerking van agrarische produkten voor de export. Particuliere
'
2)

C D . Deere (1981), op cit. p. 198.
Barricade Internacional, nr. 11, 20-2-1982
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producenten doen echter pogingen dit processing-monopolie te doorbreken;
de organisatie van koffietelers gaat bijv. een nieuwe eigen fabriek
bouwen. De prijsverwachtingen voor de belangrijkste exportprodukten van
Nicaragua zijn

m.u.v.

koffie vrij positief te noemen. Katoen, vlees

en suiker kennen redelijk gunstige prijsvoorspellingen
Het Nicaraguaanse handelsbeleid speelt hierop in door' vooral de
exporten van suiker en vlees te bevorderen. Daarnaast worden de exporten
meer gediversifieerd in de richting van sesamzaad,

visprodukten en hout

en wordt de binnenlandse verwerking (kokos) bevorderd.
Ondanks de minder gunstige prijsverwachtingen wordt ook de koffieproduktie
duidelijk gestimuleerd. Dit heeft o.m. te maken met de geringen oorlogsschade in de koffie-sector, de gunstige timing van de oogst i.v.m.
de directe na-oorlogse deviezenbehoefte (oktober) en de hoge arbeids2)
intensiteit van de produktie (werkgelegenheid) . Daarnaast is men van
mening dat koffie in verhouding tot katoen een 'beter' produkt is
vanuit ecologisch gezichtspunt (milieu) en van economisch gezichtpunt
(hogere netto opbrengst per ha)3) . Het katoenareaal wordt daarom
enigzins verminderd, terwijl de koffieproduktie gestimuleerd wordt,
o.m. door een campagne ter vernieuwing van de koffiestruiken en ter
4)
bestrijding van de koffieroest
In alle exportsectoren wordt tenslotte veel aandacht besteedt aan de
produktiviteitsstijging d.m.v. krediet- en input-voorziening.
Vooral de produktiviteitsontwikkeling in de bedrijven onder direct staatsbeheer (APP) staat hierbij centraal. Bij de exportsectoren wordt geprobeert de produktiviteitsverhoging compenserend te maken voor de areaalreductie. Op langere termijn zal hierdoor het staatsaandeel in de produktie kunnen toenemen.

mput-voorzlening
Bij een aantal gewassen wordt de kredietvoorziening direct geïntegreerd
met de inputvoorziening (gebonden krediet), bijv. bij koffie (renovatie en roya-bestrijding), maïs (insecticiden) en rijst (nieuwe variëteiten, irrigatie).
G. Ekker, "Het exportbeleid van Nicaragua" (werkstuk juni 1980)
Zie ook: IBRD, 'Commodity Price Trends'.
2)
3)

4)

D. Kaimowitz, The Nicaraguan coffee-harvest 1979-80' in Development
& Change (1980)
D. Kaimowitz & J.R. Thome, 'Nicaragua's Agrarian Reform: the first
year (1979-80), LTC Wisconsin, 1980, op. cit. p. 3: "Because of
the high level of imported pesticides, machinery and other inputs,
the contribution of modern export production such as cotton to the
balance of payments was often much less than appeared". Zie ook
UNRISD (1981), p. 24.
Conferencia Jaime Wheelock d.d. 2-1-1980.
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Bij de voedselgranen bestond een gebrek aan zaaigoed, waarin op korte
termijn voorzien moest worden. De suikerfabrieken en de geïrrigeerde
rijst- en suikerbedrijven hadden tekorten aan reserve-onderdelen.
Beide moesten door importen worden gedekt.
In principe zijn er voldoende agrarische machines (tractoren ed.) beschikbaar, maar er is sprake van een aanzienlijke onderbenutting,
Op korte termijn wordt geprobeerd door reorganisatie van de produktie
en door centralisatie van het machinepark te komen tot een meer rationeel gebruik van de beschikbare kapitaalgoederen.
Een aantal gespecialiseerde staatsorganisaties verzorgen de rurale input-voorziening. Via AGROMEC (Empresa Nacional de Agromecanización)
worden regionale machine-centra gevormd (Centros Regionales de Operaciones;
(CRO) die het centraal beheer over de beschikbare machines coördineren.
De distributie van insecticiden en fertilizers is in handen van
AGROQUIMICO en AGROTELICA. Het staatsbedrijf ETSA verzorgt de sproeicampagnes vanuit de lucht. De centrale coördinatie van de inputvoorziening is in handen van de ENIA (Empresa Nicaragüense para ïnsumos
agropecuarios).

Men probeert te komen tot een meer rationeel gebruik van chemicaliën in de landbouw. Teneinde ook het gebruik van chemicaliën beter
te kunnen plannen worden normen per eenheid produkt en per oppervlakteeenheid vastgesteld, van waaruit de totale behoefte geraamd
kan worden. Een groot gedeelte hier van moet geïmporteerd worden.
Tengevolge van de hoge olieprijzen gaan hierin veel deviezen zitten.
Bovendien wil men komen tot de vorming van binnenlandse reservevoorraden en aankopen op de termijnmarkt.
De binnenlandse prijzen van chemische inputs worden door ENIA gestabiliseerd.

Zowel de katoen-sector als de koffie-produktie zijn sterk afhankelijk
van de levering van insecticiden en kunstmest. Vooral bij koffie
bestaan er slechts beperkte mogelijkheden voor mechanisatie voor
de oogst (i.v.m. de kwaliteitshandhaving). Eerder wordt er daarom
nadruk gelegd op de gewasverbetering en verbetering van teeltmethoden
in de koffie-sector (vernieuwing van de struiken)

. Vanuit de

T.g.v. het relatief lage ontwikkelingsniveau van de koffie in
Nicaragua (zie hoofdstuk I) bestaan er nog veel mogelijkheden
voor verbetering van de produktiewijze.
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particuliere sector bestaat hiertegen het nodige verzet, omdat men
vreest voor onteigening tijdens de rijpingsperiode van de nieuwe
struiken. De organisatie van particuliere koffietelers UCAFENIC eist
daarom garanties tegen verdere onteigening.

e.

krediet

Naast de marketing—politiek vormt het nieuwe systeem van kredietvoorziening een van de belangrijkste instrumenten voor de sturing van de
agrarische sector. Traditioneel verliep ca. 70% van de kredietvoorziening via intermediairen. Vooral de kleine boeren waren hiervan
afhankelijk omdat zij geen toegang hadden tot het formele kredietsysteem. Per saldo betaalden zij daardoor vaak veel hogere intresttarieven.
In het nieuwe kredietsysteem verzorgt de staat 60% van de kredietvoorziening. De overige 40% wordt verwacht uiteindelijk te komen
uit herinvestering van de produktie-opbrengst (m.n. in de exportsectoren) .
De controle over het kredietsysteem verloopt via het genationaliseerde
bankwezen. Een centrale rol wordt gespeeld door de Banco Nacional de
Desarrollo (BND), die de rurale kredietverlening coördineert.
In het verleden werd krediet verleend op basis van de hoeveelheid ingeschreven areaal. Omdat dit aanleiding gaf tot nogal wat fraude van de
zijde van de grootgrondbezitters (katoen) is men overgegaan op een
systeem van krediet op basis van de hoeveelheid

produktie. Op deze

wijze hoopt men ook het produktieve gebruik van de grond te bevorderen.

Het totale beschikbare agrarische krediet is opgelopen van 1 mrd. 0
in 1978 tot ca. 7 mrd. 0 in 1980.
Exacte cijfers over de verdeling per sector ontbreken vooralsnog.
Ca. 50% is bestemd voor de export-cultures. De belangrijkste hiervan
is katoen, waar de produktie voor meer dan 70% berust op externe financiering. Daarnaast wordt de koffie-renovatie en koffieroest-bestrijding
gefinancierd uit de kredieten. De introductie van sesamzaad op gronden
die voorheen met katoen ingezaaid waren, wordt ook met behulp van
krediet bevorderd.
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De kredietverlening t.b.v. de voedselgewassen verloopt via PROCAMPO.
Naast de traditionele gewassen (maïs, rijst en bonen) wordt ook de
produktie van sorghum (voor veevoer) gestimuleerd. Het totale
PROCAMPO-budget bedraagt in 1980 1,5 mrd. 0; hiervan is 0,8 mrd. 0
als schenking te gebruiken

(kwijtschelding).

In het totaal worden 97.353 bedrijven van kleine en midden boeren en
coöperaties met de kredietverlening bereikt. Vooral de coöperaties
ontvangen veel krediet (76% van het PROCAMPOkrediet). De totale
kredietverlening aan kleine en midden boeren is toegenomen met 600%
t.o.v. 1978

. Zowel eigenaren als pachters kunnen krediet krijgen.

Het gevaar bestaat dat de kredietverlening (zonder onderpand) in
zekere zin te genereus is geworden, zodat veel krediet consumptief
gebruikt kan worden en de terugbetaling gevaar loopt. Hierdoor zouden
verschuldings-mechanismen weer gaan werken, terwijl ook de financiële capaciteit van de BND uitgehold wordt.

Het kredietsysteem kent een gedifferentieerd stelsel van tarieven.
Middelgrote boeren en grote boeren

(boven 500 manz.) betalen 14%

intrest, kleine zelfstandige boeren 11%, gebruikscoöperaties (CCS) 8%
en produktiecoöperaties (CAS) 7%. Aanvragen moeten worden beoordeeld
door de CDS of de UNAG. Gezien de inflatiegraad van 27% betekent dit
voor alle groepen per saldo een negatieve intrestvoet.

De rente en aflossing van de leningen wordt direct opgenomen in de
prijs die men voor de produktie ontvangt. Op deze wijze worden problemen m.b.t. de terugbetaling voorkomen. Op aandrang van

de ATC

zijn de achterstallige betalingen van schulden opnieuw geschematiseerd
(aflossingsschema's en gedeeltelijke kwijtschelding).
De binding van het krediet aan de produktie c.q. het aanbod maakt een
verdere controle over het rationele gebruik van het krediet mogelijk.
Voor de Atlantische regio wordt een 'flying banker service' ingesteld.

f.

pacht

Op het gebied van de pachtregelingen worden een groot aantal wijzigingen
geïntroduceerd. Allereerst wordt een maximum gesteld voor de pachtprijs.

C D . Deere & P. Marchetti (1981), t.a.p.

p.

43.
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Voor gronden bebouwd met basisgranen bedraagt dit maximum 100 0
per manz. (reductie met 25% per jaar) en voor gronden bebouwd met
katoen 300 (2 per manz. (reductie 10% per jaar

. Deze maatregelen

zijn niet alleen gunstig voor de kleine en midden boeren, maar ook
voor de kapitalistische producenten van katoen die de produktie voor
40% op gepachte gronden ondernemen. Op deze wijze wordt ook een proces
van inkomensherverdeling binnen de bourgeoisie-klasse gerealiseerd.
Via een aanvullend systeem van grondbelasting worden evenwel overwinsten van grote particuliere producenten afgeroomd, terwijl
coöperaties veel minder worden belast door het bezit per deelnemer
2)
als basis voor de heffing te nemen
Daarnaast worden alle traditionele pachtregelingen afgeschaft;
pachtbetaling in natura of in de vorm van arbeidsdiensten wordt verboden. De reden hiervan is dat hierdoor veelal een veel hogere pacht
werd betaald, dat deze betalingen oncontroleerbaar zijn en dat zij
de boeren terugbrengen in een directe afhankelijkheidsrelatie.
Er bestaat de verplichting braakliggende gronden te verpachten tegen
de vastgestelde

tarieven. Daarnaast

is een grondeigenaar verplicht

gronden te verpachten aan vroegere pachters. Deze hebben daarbij
recht op hetzelfde stukje grond alsdat zij voorheen bewerkten. Op
deze wijze worden de boeren beschermd tegen de traditionele praktijk
om hen jaarlijks een ander, nog onontgonnen stukje grond te verschaffen om zo hun invloed te beperken. Landloze boeren die een produktiecoöperatie beginnen kunnen nog onbewerkte staatsgronden vrij van pacht
verwerven indien zij basisgranen verbouwen.

g.

irrigatie

Irrigatie wordt in Nicaragua alleen toegepast bij de rijstverbouw en
in de suikersector. In beide sectoren is ca. 60% van het areaal geïrrigeerd. De irrigatie-systemen in deze sectoren zijn veelal slecht onderhouden. Voor het herstel van de irrigatie-capaciteit moeten o.m.
reserveonderdelen voor pompinstallaties geïmporteerd worden.
Daarnaast wil men in Nicaragua het geïrrigeerde areaal uitbreiden.

Blatter des iz3w, nr. 95, op. cit. p. 57
2

^

Zie UNRISD (1981), op. cit. p. 31.

- 231 -

Met behulp van irrigatie hoopt men de werkgelegenheids-behoefte te
stabiliseren. Vooral in de suiker-sector bestaan daartoe mogelijkheden, maar bij de export-cultures koffie en katoen zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. Uitbreiding van de irrigatie wordt ook gezocht in de toepassing op gronden bebouwd met voedselgewassen (maïs,
bonen, sorghum en rijst). In dat geval is de toepassing van irrigatie vooral gericht op het tot stand brengen van produktiviteitsverhoging, bijv. door toename van het aantal oogsten van 1-1 ij tot 3
per jaar. Een efficiënte toepassing van irrigatie bij deze gewassen
vereist evenwel een wijziging in de organisatie van de produktie,
i.h.b. een vergroting van de schaa1 van de produktie door samenvoeging
van kleine produktie-eenheden in coöperaties.
Een belangrijk probleem voor de irrigatie in Nicaragua vormt de beperkte beschikbaarheid van zuivere waterbronnen. De binnenwateren van
Nicaragua zijn ernstig vervuild door lozingen van de (chemische)
industrie. Het gebruik van grondwater vereist veelal een diepe boring
en pompen met een hoge capaciteit.

h.

landbouwvoorlichting en technologie

De activiteiten op het gebied van de landbouwvoorlichting zijn veelal
geïntegreerd met de organisatie van de inputvoorziening. Daarnaast
vindt voorlichting plaats in het kader van de programma's voor rurale
collectieve voorzieningen, vooral door de koppeling van voorzieningen
aan vormingsactiviteiten (bijv. alfabetisme-campagne).
In de politieke scholingsprogramma's van het CIERRA (onderzoeksinstituut van MIDINRA) en van de ATC wordt gelijktijdig een belangrijk
component technische scholing opgenomen. Daarbij gaat het om zaken
als bedrijfsbeheer, voedselgebruik, teeltmethoden, ziektebestrijding,
e.d.
Meer gespecialiseerde technische hulp wordt verleend doot het INTA
tlnstituto Nicaragüense para Tecnologia Agropecuaria). Via dit instituut worden de campagnes ter bestrijding van de roya en van de varkenpest gecoördineerd. Het instituut beschikt ook over enkele experimentele
centra.
Landbouwvoorlichting, gekoppeld aan kredietvoorziening of input-leveranties aan kleine boeren wordt verzorgd door PROCAMPO/FUNDE. De voorlichting betreft teeltmethoden, grondbewerking, produktie-organisatie
en planning.
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Daarnaast wordt er naar gestreefd het inzicht van de boeren in de
structuur en organisatie van de agrarische sector te vergroten en hen
op basis daarvan te motiveren tot de vorming van coöperaties.
In dit verband wordt gesproken over "integrale technologie", waarin
landbouwkundige en sociale facetten in hun samenhang worden bezien.
Men besteedt daarbij veel aandacht aan afvalverwerking, toepassing van
lokale materialen en participatie van de bevolking
Aangepaste technologie kan vooral in de voedselsector en in de vee2)
teelt-sector het opbrengstniveau verhogen . Vooral de CAS zijn
genegen produktieverhogende innovaties te introduceren.

i.

Lonen en arbeidsvoorwaarden

Na de revolutie is het wettelijk minimum dagloon verdriedubbeld tot
3)
32 0 . Verdere loonsverhogingen zullen worden uitgekeerd in gelijke
absolute bedragen i.p.v. in procenten teneinde de inkomensherverdeling
te bevorderen. De loonsverschillen zijn gereduceerd van een verhouding
van 1:75 voor de revolutie tot 1:10 na de revolutie. Vooral de technici ontvangen evenwel nog relatief hoge inkomens (tot 4-5.000 0 per
maand).
Per saldo is in 1980 een nominale rurale loonstijging van 60% gerealiseerd. Door de inflatie is hieruit in reële termen een loonsverhoging van ca. 25% ontstaan.
Het overheidsbeleid is gericht op slechts een beperkte toename van
de geldionen i.v.m. de vrees voor inflatoire ontwikkelingen. Belangrijke
aandacht wordt daarom gegeven aan hetzgn.'sociale loon': voorzieningen
voor de arbeiders in de vorm van gratis scholing, gezondheidszorg en
goedkope en goede huisvesting en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze rechten zijn vastgelegd in een 'Código del Trabajo'

en

worden op bedrijfsniveau geformaliseerd in 'Convenios Collectivos'.
. 4)
De belangrijkste verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden bestaan uit :

1)

T. Laudy & H. Rozenboom, "Verslag voorbereidingsmissie project
NIC/81/01/01, mrt. 1982, p. 14 e.v.

2)

ibid, p. 26 e.v.

3)
4)

Onder Somoza bedroeg het wettelijk minimum loon 21 0 p-d., maar
in de praktijk werd slechts 8-17 0 uitgekeerd.
'Legislacion Laboral", in: Min. de Trabajo, "Consideraciones sobre
el Problema de la Mano de Obra ...", Managua, die. 1980, p. 28 e.v.
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verkorting van de arbeidsdag van 11 tot 8 uur

r

-

recht op voeding tijdens werkuren

-

vergroting van de toegang tot het systeem van sociale voorzieningen
(Instituto Nicaragüense para Servicios Sociales)
1 vrije dag per week; 2 weken vakantie per half jaar
recht op 4 weken verlof voor scholing en vorming per jaar.

Deze voorzieningen zijn alle voor rekening van de werkgever. Daarnaast
verzorgt de staat een groot aantal voorzieningen in de collectieve
sfeer, zoals centra voor gezondheidszorg, onderwijs en de aanleg van
water en electra op het platteland.
Teneinde ook de tijdelijke (seizotn)arbeiders te betrekken in het
arbeidsvoorwaarden-beleid wordt in de staats-sector het surplus berekend op het niveau van het complex en ontvangen de tijdelijke arbeiders
ook een evenredig aandeel.
Een van de belangrijkste nieuwe rechten van de arbeiders betreft de participatie in de besluitvorming (staatssector en coöperaties) en het
recht de wettelijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen van particuliere
eigenaars.
De combinatie van loonsverhoging, afname van de werktijd en daling
van de arbeidsproduktiviteit (absenteïsme) vormt een bedreiging voor
de produktie.

Daarnaast neemt het arbeidsaanbod af t.g.v.

vergroting

van de toegang tot grond en de toegenomen participatie in het onderwijs.
Van de zijde van de particuliere boeren komt hierop veel kritiek.
Van de andere zijde organiseert het Frente Obrero (F.0.) en de CAUS
stakingen en landbezettingen om verdere loonsverhogingen en onteigeningen af te dwingen. De regering heeft hierop een nationaal
overleg georganiseerd tussen alle betrokken groepen. Ook op bedrijfsniveau vindt overleg plaats over de ontwikkeling van de produktie2)
kosten. In een aantal gevallen wordt het stukloon weer ingevoerd
De afkondiging van de economische noodtoestand in september 1981
bedoelt de medewerking van zowel producenten als arbeiders aan de
wederopbouw te garanderen, door zowel stakingen en landbezettingen
als economische sabotage en kapitaalvlucht te verbieden.

2)

F.0. is Chinees-geöriënteerd, de CAUS is een Moskou-georiënteerde vakbond. Beiden ondersteunen - ondanks ideologische
verschilpunten - in hoofdlijnen de lijn van het FSLN. Dit
in tegenstelling tot de Christendemocratische vakbond CTN en de op
de VS georiënteerde bond CUS.
.
.
. . . .
Nicaragua, e m e Revolution fur die Bauern und Landarbeiter?,
in: Blatter des lz3w, nr. 95, aug. 1981, p. 56-57.
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j.

Werkgelegenheid

In de agrarische sector van Nicaragua bestaat de traditionele situatie
van een plantage-economie: een overschot aan arbeiders gedurende 8-9
maanden van het jaar en een groot arbeiderstekort gedurende het oogstseizoen. De groep van landloze arbeiders en kleine boeren met onvoldoende grond vormt hierbij het zgn. 'reserveleger' van arbeidskrachten.
Deze situatie wordt nog versterkt door het samenvallen in een zeer korte
periode van de koffie, suiker en katoen-oogsten (november- februari).
Na de revolutie zijn er op het gebied van de tijdelijke rurale werkgelegenheid belangrijke vorderingen gemaakt. De werkgelegenheid in de
staatsbedrijven is toegenomen met 12,5% (tabak), 17,5% (rijst) en
31% (suiker). Dit betreft vooral werkzaamheden in de sfeer van de
constructie (infrastructuur-, collectieve voorzieningen, irrigatiesystemen) . De arbeiders op de staatsbedrijven worden daarnaast in de gelegenheid gesteld enige grond voor eigen gebruik (voedselgewassen) te
gebruiken, zodat zij zichzelf een inkomens-minimum kunnen verwerven.
Meer permanente werkgelegenheid wordt gevonden in de nieuw gecreëerde
coöperatie-vormen, waarbij landloze arbeiders en kleine boeren zich
kunnen aansluiten. Daarnaast bestaan er plannen voor het vestigen
van verwerkende industrie in rurale gebieden (rurale agro-industrialisatie).
De toegenomen werkgelegenheid heeft tijdens het oogstseizoen geleid
tot grote arbeidstekorten. Ook het uitblijven van seizoenarbeiders
uit Honduras en El Salvador heeft hieraan bijgedragen. In 1980 en
'81 is hierin voorzien door 50.000 vrijwillige arbeiders uit de steden
(scholieren, studenten, ed.). De planning van de schoolvakanties
is daarvoor afgestemd op het oogstseizoen. Uit het oogpunt van
klasse-solidariteit wordt grote waarde gehecht aan deze campagnes,
maar in economisch opzicht waren ze niet zo succesvol. De veelal
onervaren vrijwilligers konden lang niet de gehele oogst binnenhalen en veroorzaakten veel schade aan de gewassen.
Op langere termijn bestaan er plannen om het arbeidspatroon van de
agrarische exportsector meer te spreiden. Maatregelen die op dit
gebied overwogen kunnen worden, zijn:
-

vergroting van de irrigatie op rijst- en tabak-areaal

-

introductie van nieuwe gewassen met gelijkmatiger (of contracyclische) arbeidsbehoefte
bevorderen van een minder uniforme rijpheid op 1 moment van de
exportgewassen (bijv. door waterregulatie).
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k.

ecologie en milieu

In Nicaragua wordt zeer overvloedig gebruik gemaakt van chemicaliën
in de agrarische sector. Bij de katoenteelt spelen insecticiden een
grote rol, terwijl bij de koffieroest-bestrijding gebruik wordt gemaakt
van pesticiden. Bij het spuiten wordt veel gebruik gemaakt van vliegtuigen. Over het algemeen wordt een grote 'overdosis' gebruikt
Het nieuw opgerichte insituut IRENA heeft een centrale rol gekregen
bij het bevorderen van een meer selectief gebruik van chemicaliën.
Vooral in de droge periode wil men het gebruik beperken. Daarnaast
denkt men ook aan meer natuurlijke (biologische) methoden voor ziekten... 2)
controle en bestrijding

1.

rurale collectieve voorzieningen

Een centraal programma binnen de agrarische sector vormt de voorziening
met sociale en collectieve voorzieningen. Het vergroten van de beschikbaarheid van en de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, woningen,
water en electra vormen als 'sociaal loon' een belangrijke component
van de directe verbeteringen die de rurale bevolking na de revolutie
verwerft. Op het gebied van de gezondheidszorg (Sistema Nacional Unico
de Salud) worden regionale 'Centros de Salud' gesticht. Deze fungeren
als posten voor directe medische hulp, maar verzorgen daarnaast ook
scholingen in preventieve gezondheidszorg (sanitaire voorzieningen,
voedselgebruik, ed.).
Een apart programma wordt opgezet voor de kindervoeding via 'Centros
de Servicio Infantil'. Slecht bereikbare gebieden worden nu regelmatig bezocht door mobiele medische teams.
Op het gebied van het onderwijs zijn allereerst de alfabetisatie
en post-alfabetisatie-campagne van zeer groot belang geweest.
Daarnaast wil men komen tot de vestiging van rurale centra voor basisen technisch onderwijs.
De rurale woningbouw wordt opgezet volgens het model van 'sites and
services'. De staat zorgt daarbij voor de aanleg van electra en water
In de katoenteelt wordt bijv. jaarlijks 13-20 maal gespoten,
tegenover 6-8 maal bij de katoenproduktie in de VS. Oorzaak
hiervan is o.m. de gebrekkige kennis van het optimale moment
voor bespuiting. Zie ook: A. van Huis, "Integrated Pest Management
in the small farmer's maize erop in Nicaragua", Mededelingen LUW
81-6 (over ziektebestrijding bij maïs)
2

'

Conferencia J. Wheelock, 2-1-1980.

- 236 -

en verschaft de materialen voor bouw en infrastructuur. De toekomstige
bewoners bouwen zelf hun huis met technische bijstand van de staat.
Daarnaast worden gemeenschapscentra, winkels, crèches en een mensa
veelal in het programma opgenomen. Een groot deel van deze projecten
wordt aangepakt volgens de 'food for work'- methode.
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VI.6.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd een aantal meer globale lijnen
uit de voorgaande twee hoofdstukken toe te passen op het beleid
m.b.t. de agrarische sector in Nicaragua.
Binnen het kader van de gemengde economie omvat de Sandinistische agrarische hervorming:
a)

de landhervorming, gericht op de transformatie van de grondeigendomsverhoudingen (par. 3 ) ,

b)

de agrarische politiek (par. 5 ) , gericht op de effectieve
inschakeling van alle producenten voor het bereiken van de
plandoelstellingen van produktie, exporten, voedselvoorziening
en werkgelegenheid (par. 4 ) .

Met behulp van deze beide instrumenten kunnen niet alleen de relatieve
posities van verschillende sociale klassen (exportproducenten, kleine
boeren, landarbeiders, seizoenarbeiders) beïnvloed worden, maar kan
de agrarische sector als geheel ingeschakeld worden in het transitieproces van de Nicaraguaanse economie (vgl. Hfst. V ) .

In de eerste drie hoofdstukken is een uitgebreide beschrijving gegeven
van de werking van de economie in de pre-revolutionaire fase. Voor
de landbouw-sector lagen de gevolgen hiervan vooral op het gebied van
de monopolisatie van grond en inputs door de exportsectoren en een
steeds verdere verdringing van de voedsellandbouw. Onder Somoza werd
dit systeem in verscherpte vorm doorgezet, en nam de staat de taak op
zich om de beschikbaarheid van voldoende goedkope loonarbeid te
garanderen (grondpolitiek, prijspolitiek van voedsel, kredietpolitiek)

De Sandinistische Agrarische hervorming heeft nu als expliciete doelstelling de dynamiek van de agrarische sector binnen het economische
syteem diepgaand te herzien. Allereerst staan de bijdrage van de landbouw aan de binnenlandse voedselvoorziening en aan de creatie van
werkgelegenheid voorop (reactivatie), daarna gaat het om de ontwikkeling
van een geheel nieuw systeem van 'sociale accumulatie'd.w.z. de ontwikkeling van nieuwe dynamische bases voor economische groei zonder dat

Zie FIDA (1980), p. 39-49.
S. Barraclough (1981), op. cit. p. 29.
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deze op exploitatieve arbeidsverhoudingen berusten (transitie).
Op nationaal niveau wordt een en ander vorm gegeven door de verdere
ontwikkeling van de produktiekrachten te stimuleren (graanexport,
technische ontwikkeling) waarvoor via de staat een gedeelte van het
exportsurplus aan de traditionele exportsectoren en aan de nietessentiële sectoren wordt onttrokken (zie Appendix Hfst. V)
Vooralsnog gebeurt dit voorzichtig, teneinde de financiële integriteit
te kunnen handhaven. Bovendien kan niet geheel heen worden gegaan
om het vraagstuk van de incentivering (de beschikbaarheid van voldoende consumptiegoederen voor besteding van de toegenomen koopkracht)
Op regionaal niveau is bovenal de verhouding tussen de exportsector
en de voedselsector van belang. Binnen het kader van het zgn.
Regionale Accumulatie Systeem (zie appendix) wordt geprobeerd de
produktiviteit in beide sectoren te verhogen en de relaties tussen
beide sectoren ingrijpend te wijzigen. Niet langer kan de campesinosector alleen de functie van 'reserve-armee' vervullen, maar wordt
er gestreefd naar een wederzijdse betrekking tussen beide sectoren,
waarbij een gedeelte van het surplus van de exportsector wordt teruggesluisd naar de betreffende regio, en uiteindelijk ook wordt aangewend voor inputleveranties aan de campesinos. Bovendien worden aan
regionale ontwikkeling van marginale gebieden (Atlantico, Frontera
2)
Agricola) extra fondsen toegekend

Uiteindelijk is het de bedoeling op deze wijze een meer geïntegreerd
economisch systeem te vestigen, waarvan de dynamiek niet berust op
exploitatie of discriminatie. De overgang van een model van afhankelijke (duale) ontwikkeling naar een model van autonome, op zichzelf gerichte ontwikkeling vormt immers de wezenlijke inhoud van de
• 3)
overgangsproblematiek

S. Barraclough (1981), p. 35
FIDA (1980), p. XXVII e.v.
S. Amin, 'Akkumulatie en ontwikkeling - een theoretisch model:
de overgangsproblematiek', in: Imperialisme en Onderontwikkeling,
Nijmegen 1976.
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Appendix :

Het Regionaal Accumulatie Systeem

De transitie strategie in de agrarische sector legt de nadruk op
drie belangrijke aspecten van de tegenstelling exportlandbouw voedsellandbouw
-

:

er moet een radicale verandering komen in het karakter van
de articulatie tussen de campesino-(kleine boeren)sector
die zich voornamelijk bezighoudt met de produktie van basisgranen en de agro-exportsector; deze articulatie heeft een
exploitatief karakter dat moet verdwijnen
tussen de twee sectoren moet een nieuwe integratie tot stand
komen, zowel rond de arbeidsleverantie/arbeidsgebruik-, als
ook een integratie in ruimtelijke zin
in beide sectoren moet de

produktiviteit toenemen.

De gedachte in Nicaragua is, dat een strategie m.b.t. deze aspecten kan'
worden geoperationaliseerd in wat men aanduidt als het Regionale
2)
Accumulatie Systeem (RAS) . Dit systeem geeft de relatie weer tussen
verschillende typen producenten in een bepaalde regio, in een
bepaald gebied.
Het betreffende geografische gebied wordt gedefinieerd op basis van
een bepaald exportgewas. De verbouw van het exportgewas, de industriële
verwerking die daarbij hoort en de produktie van basisgranen

binnen

of aan de rand van dat gebied vormen de belangrijkste economische
activiteiten die aan elkaar moeten worden gerelateerd. Er zijn drie
typen producenten in elk gebied: de grote en middelgrote particuliere
landbouwbedrijven en de APP-bedrijven, beiden vnl. gericht op de
exportlandbouw en de campesino bedrijven vnl. georiënteerd op de
produktie van basisgranen. De verwerking van agrarische produkten vindt
met name plaats in de APP bedrijven.
In diagram 1 dat het RAS weergeeft, worden op grafische wijze de
nieuwe relaties aangegeven die men op regionaal niveau wil invoeren,
en waarbij de nadruk ligt op de specifieke functie die wordt toegedacht
aan de APP bedrijven.
^
2)
'

FIDA, t.a.p., p. 154.
FIDA, t.a.p., pp. 155-160.
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De nadruk ligt in dit schema op met name vier typen van relaties:
a)

relaties die betrekking hebben op de afroming van het agrarisch
surplus door de centrale overheid

b)

relaties die betrekking hebben op de terugvloeiing van een
gedeelte van het surplus naar de betreffende regio

c)

relaties die betrekking hebben op de levering van arbeid door de
campesino sector aan de agro-exportsector

d)

relaties die betrekking hebben op de verlening van machinediensten
door de exportsector aan de kleine boeren.

Bij de onder (a) genoemde relaties gaat het om het surplus dat door
de overheid wordt onttrokken aan de drie typen producenten, waarbij
de exportlandbouw verondersteld wordt de grootste bijdrage te leveren,
stromen (1), (2) en (3).
Een deel van dit surplus zal in de opzet van de RAS terugvloeien naar
de regio. De relaties onder (b) genoemd betreffen de stromen (4), (5)
en (6). De belangrijkste stroom is (4), direct produktieve investeringsfondsen worden ter beschikking gesteld van de APP sector in de
regio. De stromen (5) en (6) vertegenwoordigen teruggesluisde surplus
met een meer algemene bestemming in de regio zoals infrastructurele of
collectieve voorzieningen.
Diagram 1

Regionaal Accumulatie Systeem (RAS)

-£fcSISTEMA UF. CAPIACION Y
REASIGNACION OEI EXCEDEN7E

(2)

AGRICULTURA
CAMPESINA CE
GRANOS BASIC.OS

y * o)
(1) i ±
. ^

Ó
(7)

Bron: FIDA, p. 156.

[71| __ J j t _
["(9)"

6
(7)

5!

i
(10)

•- 241 -

De campesino sector van de regio levert in het piekseizoen arbeid
aan de exportlandbouw, relatie (c), zowel aan de APP als aan de
particuliere bedrijven. Deze relatie wordt weergegeven door stroom (8),
terwijl (7) de arbeid aangeeft die van buiten de regio komt.

Relatie (d), stroom (9) geeft weer de dienstverlening die de exportlandbouw bedrijven verstrekt aan de campesino sector in de vorm
van landbouwmachines. Deze dienstverlening kan slechts plaatsvinden
buiten het hoofdseizoen als de machines van de APP en de particuliere
sector in de regio onderbenut worden.

De sleutelpositie van de APP sector in de regio komt tot uitdrukking
in de relaties met de campesino sector (A) en met de particuliere
bedrijven (B).
De relatie met de kleinschalige voedsellandbouwsector omvat een hele
serie activiteiten:
de ontwikkeling en bevordering van nieuwe organisatievormen onder
kleine boeren, coöperatieve vormen met name, v/aarbij ook de
arbeidsverstrekking aan de exportlandbouw in collectieve overeenkomsten wordt geregeld
-

het bevorderen van onderzoek en experimenten m.b.t. verschillende
technologie pakketten voor de produktie van basisgranen in de
campesino sector
het bevorderen van de pluimveeteelt met het doel de nodige
. .
.
'r'
flexibiliteit tot stand te brengen in de afzet van basisgranen

-

de levering van produktiemiddelen én nieuwe inputs t.b.v. de
geschiktbevonden technologiepakketten voor de graanproduktie
in de campesino sector
dienstverlening op het gebied van opkoop, drogen, opslag en
evt. verwerking van granen
het aanbieden van essentiële consumptiegoederen aan de campesino
sector met het doel hun reële inkomens te beschermen en van duurzame consumptiegoederen die de boeren prikkelen tot het opvoeren
van hun produktiviteit.

De relatie met de particuliere bedrijven (B) die

evenals de APP sector

met name voor de export produceren, betreft het doorgeven van onderzoeks
resultaten die betrekking hebben op de exportgewassen en via de APP
sector van het nationale naar het regionale niveau worden overgedragen.
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Deze sleutelpositie van de APP sector in de regio's is nieuw en
nog onbeproefd. Het terugsluizen van een deel van het surplus naar
de regio's via de APP sector

, is uiteraard een belangrijk instru-

ment de aan de deze toegedachte functies tot stand te brengen.
De vergroting van de omvang van het agrarische surplus is daartoe
voorwaarde, aangezien de aanwending van het surplus op nationaal
niveau thans weinig speelruimte laat.
De centrale rol van de APP sector in deze opzet vereist een enorme
dynamiek, gegeven de veelheid van functies waarvan sprake is.
Bijzonder kritisch is en blijft de mobilisering van de seizoenarbeid t.b.v. de exportgewassen, speciaal m.b.t. de timing en de
motivatie van deze arbeid.
Eveneens zijn kritisch de functies die betrekking hebben op de ontwikkeling van de voedsellandbouw, uitgebreider nog die van het
nationale voedselsysteem. De interne en de externe markt-vooruitzichten voor voedsel en voedergranen worden gunstig beoordeeld,
de inkomensherverdeling en inkomensstijging zullen daarop direct
van invloed zijn. Maar de ontwikkeling van de graanproduktie
vereist het aanreiken van geschikte produktietechnologieën, van
het tot stand komen van opkoop, opslag, verwerking en distributiefaciliteiten die grotendeels nog ontbreken. Terwijl bovendien de
nieuwe articulatie tussen campesino sector en exportsector de wankele
relatie m.b.t. de aangeduide arbeidsverschaffing in het piekseizoen
niet mag verstoren.
Vanuit planningsstandpunt bezien echter is de voorgestelde integratie
op regionaal niveau van exportlandbouw en voedselsysteem een
consistente strategie, die de mogelijkheid schept het dualisme in
de agrarische structuur te doorbreken en een meer binnenlands gericht
en integrerend ontwikkelingsproces in gang te zetten.
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