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Economie

intensieve sectoren zoals in deze leerbewerkingsfabriek in Muntinglupa, Filipijnen.
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landen die zich economisch ontwikkelen.
Onderzoek van Dani Rodrik in 2015 toont aan dat de industriele sector in veel ontwikkelingslanden (of late industrialiseerders)
al vroegtijdig een neergang in werkgelegenheid laat zien en dat de
bijdrage aan het bruto nationaal product sneller slinkt dan vroeger
het geval was. Ter vergelijking: in Groot-Brittannië bereikte de
industriële sector in 1961 een werkgelegenheidspiek. Toen werkte
35% van de beroepsbevolking in de industriële sector. Daarna nam
de industriële werkgelegenheid af tot de huidige 10%. In veel
Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen slinkt de industriële
beroepsbevolking al na een werkgelegenheidspiek van rond de
20%. De industriële sector lijkt dus niet langer een belangrijke
verschaffer van werkgelegenheid en aanjager van economische
ontwikkeling.

De-industrialisatie raakt vooral arbeids-
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V RO EG E DE-INDU STRIALISATIE

De-industrialisatie in
ontwikkelingslanden
HET EINDE VAN EEN ONTWIKKELINGSMODEL?
Volgens de Amerikaanse econoom Dani Rodrik voldoet
het gebaande pad naar welvaart via arbeidsintensieve
industrialisatie niet meer voor ontwikkelingslanden.
Zij zien hun industriële sector vroegtijdig en sneller dan
destijds in westerse landen in verval raken.
Niels Beerepoot & Panos Papadongonas
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O

ntwikkelingslanden werden lange tijd geacht zich te
ontwikkelen door de opbouw of versterking van hun
industriële sector. Klassieke ontwikkelingsmodellen
zoals Walt Rostows moderniseringstheorie gaan ervan uit dat
landen een transitie in hun economische structuur doormaken.
Van een hoofdzakelijk agrarische, via een industriële naar een
postindustriële diensteneconomie. Uitgangspunt is dat wanneer
inkomens stijgen, uiteindelijk een verschuiving in consumentenvraag en werkgelegenheid naar een diensteneconomie plaatsvindt.
Wanneer het inkomen stijgt, neemt de vraag naar industriële
goederen af. Het aantal auto’s en mobiele telefoons dat (gelijktijdig)
geconsumeerd kan worden, is immers aan een maximum gebonden. De-industrialisatie is dus een natuurlijk verschijnsel voor
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Voor deze vroege de-industrialisatie bestaan diverse verklaringen.
Veel ontwikkelingslanden wijzen erop dat er tegen China niet op
valt te concurreren. De schaal van productie, meer nog dan de
lage loonkosten, heeft China tot workshop of the world gemaakt.
Goedkope Chinese producten overspoelen markten in LatijnsAmerika, Afrika en elders in Azië, en maken het moeilijk voor
lokale producenten hun marktaandeel te behouden. Dat geldt
vooral bij laagtechnologische producten zoals kleding en plastic
gebruiksvoorwerpen.
Een tweede verklaring is dat de industriële sector tegenwoordig
minder arbeidsintensief is. Door de voortschrijdende technologische
ontwikkelingen wordt met minder, maar beter opgeleide, mensen
dezelfde productie bereikt. Voor dezelfde output zijn niet meer
dezelfde aantallen werknemers nodig als enkele decennia geleden
in Groot-Brittannië. Wanneer arbeidskosten een kleiner onderdeel van de totale productiekosten zijn, wordt het ook aantrekkelijker productie dichter bij de (westerse) afzetmarkten te laten
plaatsvinden. Nadat enkele grote bedrijven zoals Apple besloten
de eindassemblage weer in de Verenigde Staten te laten uitvoeren,
bestond er al snel optimisme over een opleving van de industriële
sector. De industrie zal hier echter nooit meer dezelfde hoeveelheid banen (en arbeidsvoorwaarden) bieden als het ooit deed.
Een ontwikkeling in de verdere toekomst die het traditionele
model van industriële productie gaat veranderen, is 3D printen.
Hierdoor kan productie dichter bij de afzetmarkt plaatsvinden,
ook aangepast aan de wensen van de individuele consument.
De vraag naar industriële goederen stagneert echter in het
Westen, waar iedereen ‘alles al heeft’. Niet alleen de economische
crisis speelt daarbij een rol, ook de vergrijzende bevolking. Hierdoor kijken multinationals steeds meer naar de nieuwe middenklasse in opkomende economieën zoals India en China, die
belangrijker worden als afzetmarkten voor luxe goederen.
B AANLO ZE G RO EI
De meest kwetsbare landen voor vroege de-industrialisatie zijn
niet de allerarmste (waar de industriële sector sowieso niet tot
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Voor het lager opgeleide deel van de beroepsbevolking dat werk vond in de industrie,
lijkt er geen alternatief dan de stedelijke informele sector zoals hier in Laoag, Filipijnen.

ontwikkeling is gekomen), maar vooral (lagere) middeninkomenslanden zoals Thailand, Maleisië, Zuid-Afrika en Brazilië. Vaak
landen die ooit trachtten een eigen industrie op te bouwen die
beschermd werd door tariefmuren en later probeerden voor de
wereldmarkt te produceren door integratie in internationale
waardeketens. Een typisch voorbeeld van een middeninkomensland waar de industriële sector in verval raakte, is de Filipijnen.
In 2015 werkte 16,5% van de Filipijnse beroepsbevolking in de
industriële sector. Net als andere landen in de regio wist de Filipijnen vanaf de jaren 70 buitenlandse investeerders in sectoren
als elektronica en kledingproductie aan te trekken. Vooral Japanse
bedrijven waren gevestigd in export processing zones, waar zij
profiteerden van allerlei belastingvoordelen en van de ruime aanwezigheid van goedkope werkneemsters. Veel van deze bedrijven
hebben in de afgelopen jaren hun productie naar elders in de regio
verplaatst of teruggeschroefd. Hiernaast slaagde het land erin op
bescheiden schaal een eigen exportsector op te bouwen in de
kledingproductie, scheepsbouw, voedselverwerkende industrie,
meubels en handicrafts. De meubelindustrie verloor de afgelopen
tien jaar echter de helft van zijn exportwaarde. De internationaal
georiënteerde dienstensector met call centers en back offices, die de
afgelopen tien jaar sterk is gegroeid in de Filipijnen, biedt vooral
werkgelegenheid aan beter opgeleiden en is grotendeels geconcentreerd in Manila. Werknemers die hun baan verliezen in de industrie, hebben door gebrek aan scholing zelden toegang tot banen in

Vooral lagere middeninkomenslanden
zijn kwetsbaar voor vroege de-industrialisatie
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Gated communities
de internationaal georiënteerde dienstensector. Hierdoor verkeert
het land in de uitzonderlijke situatie dat de economie in recente
jaren sterk is gegroeid (met gemiddeld 6% in de afgelopen vijf
jaar), maar de werkloosheid gelijk blijft, een situatie van baanloze
groei. De economische groei is niet voldoende om de vele nieuwkomers die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden, te absorberen en
de verliezen van werkgelegenheid in de industrie en landbouw te
compenseren.
De miljarden dollars die Filipijnse arbeidsmigranten naar hun
families overmaken, stimuleren wel de binnenlandse consumptie
(de vele shopping malls illustreren dit het best), maar bevorderen
de lokale werkgelegenheid nauwelijks. De omvangrijke arbeidsmigratie leidt ertoe dat jongeren vooral naar de internationale
arbeidsmarkt kijken, en kiezen voor opleidingen met de meeste
mogelijkheden voor werk in het buitenland (zoals verpleegkunde
en maritieme opleidingen). Dit maakt het voor de lokale industriële sector extra moeilijk beter opgeleid personeel te vinden dat
nodig is voor een verschuiving naar hoogwaardiger productie.

Ommuurde woonwijken met bewaking, luxe voorzieningen en rijke bewoners met identieke wensen en levensopvattingen. Gated communities roepen bij veel mensen
duidelijke beelden op. Ik woonde een maand in Varyap
Meridian in Istanbul en ondervond dat de gangbare
ideeën over deze woonvorm niet altijd opgaan.

Brochure over Varyap
Meridian als een icoon
van vooruitgang.
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VA R YA P M E R I D I A N I N I S TA N B U L

De moderne gated community als hotel
Simone Pekelsma
Geografie, planologie en milieu, Radboud Universiteit Nijmegen

G

ated communities roepen zelden positieve associaties op.
In zowel de media, de politiek als de wetenschap wordt
argwanend gesproken over ‘luxe getto’s voor welvarende
mensen die alleen met gelijkgestemden willen wonen’, ‘vastgoedprojecten die segregatie en angst voor anderen veroorzaken’ en
‘geïsoleerde villawijken’. Over de hele wereld schieten gated communities echter als paddenstoelen uit de grond. Er zijn blijkbaar
toch veel mensen die hun geluk daar wél denken te vinden. Vooral in snelgroeiende steden zoals Beijing, São Paolo en Istanbul
zijn gated communities populair.
GOUDEN BER GEN
Het inwonertal van Istanbul is de afgelopen decennia geëxplodeerd.
In 1950 had de stad nog geen miljoen inwoners. Met ruim 14 miljoen Istanbullu is het tegenwoordig de grootste metropool van
Europa. En deze groeit nog steeds in rap tempo. Naar verwachting
zal Istanbul in 2023 rond de 23 miljoen inwoners tellen.
In de jaren 80 heeft de Turkse regering een koers van politieke
en economische liberalisering ingezet, waardoor Istanbul langzaamaan een wereldstad werd. De dienstensector groeide en er
ontstond een nieuwe middenklasse. Tegelijkertijd zochten miljoenen (arbeids)migranten uit Anatolië hun geluk in de voormalige
hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. De overheid kon de snelle
groei van de stad nauwelijks aan. Congestie, sociaaleconomische
ongelijkheid en vervuiling kregen de overhand. De nieuwe mid-
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denklasse begon te verlangen naar een veilige, aantrekkelijke,
schone woonomgeving, weg van de chaotische, vieze stad die
Istanbul geworden was.
De gated community Varyap Meridian zou dat allemaal moeten
bieden. ‘Een gouden leven en een gouden kans’, beloofde de reclamecampagne waarmee het project in Turkije gelanceerd werd.
Duizenden mensen wilden maar wat graag deel uit maken van
deze belofte. Het prijswinnende vastgoedproject werd in 2012
voltooid en bestaat uit 1500 appartementen, variërend van studio’s
tot luxueuze penthouses. Bewoners kunnen er onder andere gebruik maken van zwembaden en fitnesscentra en hebben allemaal
beschikking over een, twee en soms zelfs drie parkeerplaatsen in
een grote ondergrondse parkeergarage. Op dit moment wonen er
ongeveer vijfduizend mensen in het Meridian-project. Hoe zien
zij hun leven en de ontwikkeling van de stad Istanbul? Is het zo
duister als het discours rondom gated communities doet vermoeden? Ik wil dat graag onderzoeken en dompel mij samen met
mijn gezin een warme zomermaand onder in het sprankelende
leven dat Varyap belooft.

vertellen de bewaker dat we via Airbnb online een appartement
gehuurd hebben. De sleutel zou achtergelaten zijn door de eigenaar. De bewaker moet even zoeken, maar vindt dan een briefje
waarop het nummer van ons appartement staat en de mededeling
dat de sleutel overhandigd kan worden. We mogen naar binnen.
Alleen de auto moet nog even buiten de poorten blijven.
De lobby van het D-gebouw is verlaten. Er is een receptie,
maar daar zit niemand. Op de achtergrond speelt muziek. Lionel

In de ontvangsthal, liften
en op de verdiepingen
kom je nauwelijks
bewoners tegen.

V ERLATEN G EMEENSCH AP
Varyap Meridian ligt in West Ataşehir, een nieuwe wijk in het
Aziatische deel van Istanbul, die bezaaid is met futuristische
wolkenkrabbers, shopping malls en kantoren (kaart op pag. 20).
Over enkele jaren moet het gebied het financieel centrum van
Turkije worden, en verhuizen alle hoofdkantoren van Turkse
banken van Ankara naar Ataşehir. Varyap Meridian ligt aan de
rand van de wijk. Als we aankomen bij de poort van de D-toren
is het al bijna donker. We parkeren onze huurauto op straat en
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Wat heeft de vroege de-industrialisatie in ontwikkelingslanden
voor effecten op de langere termijn? In Europa zijn er meerdere
voorbeelden van industriële regio’s, zoals Noordoost-Engeland en
het Ruhrgebied, waar enkele decennia na sluiting van fabrieken de
effecten van de-industrialisatie nog altijd zichtbaar zijn. In ontwikkelingslanden zouden plaatsen of regio’s door minder diepe
specialisatie en de kortere tijd waarin de industrie werk bood,
minder sterk aan een bepaalde sector verbonden zijn dan in
westerse landen. De effecten op de lokale arbeidsmarkt zouden
dan minder ingrijpend zijn.
Het verdwijnen van de industrie raakt vooral het lager opgeleide deel van de beroepsbevolking, dat binnen de arbeidsintensieve
sectoren vaak voor het eerst een reguliere baan vond. Voor hen
lijken er geen alternatieven anders dan de stedelijke informele
sector waar grote concurrentie de beloningen laag houdt en (zelf-)
organisatie van werknemers moeilijker is. Rodrik speculeert dat
de-industrialisatie tot grotere maatschappelijke onrust en politieke
instabiliteit kan leiden.
Alternatieve strategiëen voor economische ontwikkeling zijn
nog niet gevonden. Sommige ontwikkelingslanden profiteerden in
recente jaren van hoge grondstofprijzen, gestimuleerd door vraag
uit China. Deze landen werden vervolgens sterk geraakt door de
afgezwakte groei van de Chinese economie. Ontwikkelingslanden
worden zodoende geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en
moeten op zoek naar alternatieven buiten de begaande paden
naar welvaart.•
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