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Summary in Dutch

Macau is een kleine, drukke stad met 480.000 inwoners in Guandong, een provin-
cie in het zuiden van China. De stad ligt slechts 65 kilometer van Hongkong aan de 
overkant van de Pearl River Delta. De overgang van koloniaal naar postkoloniaal 
gebied in 1999 leidde tot de politieke ‘terugkeer’ van Macau naar China als speci-
ale bestuurlijke regio (SBR) van de Volksrepubliek China. Met de verandering in 
politieke status werd Macau deel van een cluster van Chinese steden die op over-
eenkomstige wijze reageren op mondiale economische uitdagingen. Het lokale 
bestuur in deze steden heeft veel ruimte om economisch beleid te ontwikkelen en 
uit te voeren; het trekt buitenlandse investeringen aan en stimuleert de ontwik-
keling van privaat ondernemerschap. Macau heeft een wereldwijde reputatie als 
casinostad en is de enige regio in China waar gokken in casino’s is toegestaan. 
Macau’s politieke status als Chinese SBR en zijn economische status als het Las 
Vegas van Azië hebben in de laatste tien jaar Macau’s politieke en economische 
integratie met het Chinese vasteland bevorderd. Macau heeft echter ook zijn re-
latieve autonomie en bewegingsvrijheid ten opzichte van de natiestaat behouden. 

Deze studie richt zich op de organisatie en instituties van het moderne ka-
pitalisme in postkoloniaal Macau en plaatst de meest recente politieke en eco-
nomische trends in een langetermijnperspectief. Het gebruikt de Macau-casus 
om zowel de ontwikkeling van politieke en economische relaties tussen China 
en de ‘wereld’ te begrijpen, als de lokale economische en politieke vormen van 
kapitalistische ontwikkeling in hedendaags China. De voornaamste these is dat 
kapitalistische organisatie binnen China verschillende vormen aanneemt onder 
invloed van de specifieke economische en institutionele kenmerken van elke re-
gio, provincie of stad. Het bestaan van institutionele variatie in kapitalistische 
organisatievormen in grote natiestaten of economische blokken hoeft geen bedrei-
ging te vormen voor het bestaan van een centrale overheid. De Macau-casus laat 
zien dat het gecentraliseerde politiek bestuur versterkt wordt door de stabiliteit en 
het economische succes van instituties die politieke en economische belangen in 
Macau en daarbuiten bij elkaar brengen – de lokale ondernemersorganisaties en 
de posttransitie-overheid. 

Het bestaan van hechte relaties tussen overheid en bedrijfsleven geeft een 
indicatie van de stabiliteit van Macau’s instituties op de lange termijn. Deze insti-
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tuties houden niet alleen hechte relaties tussen de staat en de economie op lokaal 
niveau in stand, maar spelen ook een cruciale rol in de ontwikkeling van sterke 
banden tussen economische en bestuurlijke actoren over de grens, met name op 
het Chinese vasteland. Vanuit historisch perspectief zijn de redenen voor het be-
houd van politieke en economische relaties met het Chinese vasteland vooral van 
pragmatische aard: Macau is te klein en onvruchtbaar om economisch zelfvoor-
zienend te zijn en is voor de toevoer van vers water, voedsel en energie afhankelijk 
van het vasteland. Bovendien hebben politieke en sociale veranderingen in China 
altijd hun weg gevonden naar Macau. Macau’s politieke overleven en economi-
sche succes hangt in belangrijke mate af van zowel het in goede banen leiden van 
de economische afhankelijkheid van China, als het behoud van Macau’s status als 
veilige en lucratieve haven. 

Na de transitie hebben fundamentele veranderingen zoals de implementatie 
van de Macau-China Closer Economic Partnerschip Agreement (CEPA) en de 
gedeeltelijke liberalisering van de kansspelindustrie gezorgd voor nieuwe dyna-
miek in de lokale economie. Dit heeft geresulteerd in sterkere economische inte-
gratie met het Chinese vasteland, waardoor de relatie met de naburige regio een 
meer wederkerig karakter heeft gekregen. Tegen de achtergrond van deze veran-
deringen hebben lokale entrepreneurs met hulp van de posttransitie-overheid hun 
grensoverstijgende bedrijfsbelangen weten te beschermen en uit te bouwen.

Het cultiveren van relaties met de overheid is een beproefde manier om za-
kelijk succes en sociaal prestige te verwerven. Deze relaties hebben twee doelen: 
ten eerste het verkrijgen en behouden van juridische en materiële overheidsgaran-
ties voor het oprichten, ontwikkelen en uitbreiden van ondernemingen, of wel het 
cultiveren van relaties als zakelijke strategie. Het tweede doel is het verkrijgen 
van invloedrijke sociale posities door het uitwisselen van gunsten met de staat; 
het cultiveren van relaties dient dan als politieke strategie. Het cultiveren van 
relaties met de overheid stelde entrepreneurs in Macau in staat om hun belangen 
te beschermen en toe te treden tot de lokale zakelijke elite. Sinds 2000 zijn een 
aantal van de meest succesvolle entrepreneurs en leiders van ondernemersorgani-
saties uitvoerende functies gaan vervullen in de posttransitie-overheid. Dit is een 
nieuwe ontwikkeling binnen de lokale relaties tussen staat en bedrijfsleven; voor 
succesvolle ondernemers is de overheid een belangrijk middel geworden om hun 
collectieve politieke en sociale prestige in Macau en daarbuiten te bevorderen en 
bestendigen. 

Ter onderbouwing van deze stelling vergelijkt deze studie twee economi-
sche sectoren die een fundamentele rol hebben gespeeld in de transformatie van 
Macau’s economische structuur tijdens de transitieperiode: de kansspelindustrie 
en de textiel- en kledingindustrie. Deze twee sectoren verschillen substantieel 
van elkaar qua kernactiviteiten, vormen van bedrijfsorganisatie, links met externe 



economieën en ruimtelijke spreiding en concentratie. Een vergelijking laat zien 
dat economische actoren in beide sectoren overeenkomstige strategieën gebrui-
ken om de overheid te beïnvloeden en macht en sociaal prestige te verwerven. Dat 
strategieën in deze zeer verschillende sectoren overeenkomen wijst op het belang 
van de historisch bepaalde institutionele context. Deze institutionele erfenis is 
door de transitie alleen maar versterkt. 

De transitie heeft verandering teweeg gebracht, maar dat proces heeft de 
belangen en instituties van de gevestigde zakelijke elite niet geschaad. Deze elite 
heeft de transitie juist gebruikt om haar politieke macht in Macau en op het vaste-
land te versterken en uit te breiden. Gevestigde zakelijke elites en politiek invloed-
rijke verenigingen hebben geprofiteerd van de sterkere politieke en economische 
integratie met het Chinese vasteland. In beide sectoren moesten ondernemers zich 
aanpassen aan en werken binnen een koloniale situatie om zich te ontwikkelen en 
hun activiteiten verder uit te breiden. En in beide gevallen heeft een kleine groep 
entrepreneurs, hetzij individueel, hetzij collectief, een hechte band opgebouwd 
met de overheid. Na de transitieperiode is een aantal van deze entrepreneurs zelfs 
toegetreden tot de overheid. Er is een kleine groep businesscrats ontstaan die zijn 
zakelijke profiel vertaalt in bestuurlijke functies in overheidsinstituties.

Deze studie laat kortom zien dat relaties tussen de staat en het bedrijfsleven 
in verschillende sectoren van Macau’s industrie overeenkomsten vertonen omdat 
ze voortkomen uit dezelfde unieke historische en sociale omstandigheden en om-
dat ze ingebed zijn in dezelfde institutionele context. Ofschoon er zich grote ver-
anderingen op politiek en economisch gebied hebben voorgedaan, zijn de relaties 
tussen de staat en het bedrijfsleven nagenoeg ongewijzigd gebleven dankzij de 
stabiliteit van twee sleutelinstituties in Macau: de overheid en de ondernemers-
organisaties. Het hier gehanteerde regionale langetermijnperspectief laat zien in 
welke mate relaties tussen de staat en het bedrijfsleven beïnvloed worden door 
oude vormen van politieke en economische interacties. Het toont aan dat het juist 
de stabiliteit van de institutionele context is die het lokale ondernemers mogelijk 
maakte om hechte relaties met de overheid te ontwikkelen en continu invloed uit 
te oefenen op politiek en economisch gebied. De combinatie van stabiele institu-
ties met Macau’s specifieke zakelijke en politieke cultuur heeft er toe geleid dat 
de Macau’s politiek gedomineerd wordt door machtige zakelijke elites die in de 
loop van de tijd deel uit zijn gaan maken van de staat in deze rijke, autonome regio 
van China.
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