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Inleidende Situatieschets 

 

 

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd de armoedeproblematiek van de 

derdewereldlanden niet onmiddellijk als een wereldvraagstuk beschouwd. Het 

ontwikkelingsvraagstuk is zich derhalve pas later gaan stellen en werd in minder dan 20 jaar 

een van de meest prangende problemen van de wereldgemeenschap. 

Toen de VN na deze oorlog statistieken publiceerde over het gemiddelde nationale inkomen 

per hoofd van de bevolking, ontstond (terecht) het maar al te duidelijke beeld van een wereld 

die verdeeld was in een klein groepje rijke en een grote groep arme landen. Zo bleek dat 

Europa (inclusief de USSR) en Noord-Amerika (dat wil zeggen 32% van de wereldbevolking) 

in 1954 over 83% van het wereldinkomen beschikte. Latijns-Amerika (7% van de 

wereldbevolking) beschikte toen over 4,5%, Afrika met een toenmalig zelfde percentage van 

de wereldbevolking over 2% en Azië, met meer de helft van de wereldbevolking, beschikte 

over de overige 11,5%.1 De landen die later de derde wereld zouden vormen, zagen toen de 

tragiek van hun eigen economische situatie niet in. Zij waren uiteraard arm, “maar leefden in 

de illusie dat de politieke soevereiniteit de gehele onafhankelijkheid was.”2  

 

Het idee van ‘arme’ en ‘rijke’ landen was echter gedeeltelijk misleidend. De waarheid was 

soms anders: veel van de landen die men gewoonlijk als ‘arm’ beschreef en waarvan het 

inkomen per hoofd van de bevolking bijzonder laag was, behoorden eigenlijk tot de rijkste 

van de wereld. De bodem zat er vol kostbare mineralen en metalen en de grond en het 

klimaat maakte ze vaak beter geschikt voor landbouw. Omgekeerd waren vele ‘rijke’ landen 

vrij arm aan natuurlijke rijkdommen en moesten ze een steeds groter deel van die 

grondstoffen importeren.  

 

Zambia, voormalig Noord-Rhodesië, was in deze optiek een behoorlijk ‘rijk’ land. Vanaf 1928 

kwam de economische exploitatie er goed op gang. Ook daarvoor waren al schuchtere 

pogingen ondernomen tot het opsporen en ontginnen van mineralen, echter zonder al te veel 

succes. Zo werden lood- en zinkmijnen geopend in 1902 in Broken Hill, en verkocht de Britse 

Zuid-Afrika-Compagnie steeds meer concessies aan avonturiers op zoek naar het rode goud, 

koper. In 1928 werden al deze concessies gecentraliseerd in handen van twee compagnieën 

die tegen 1940 het gebied monopoliseerden: de Anglo American Corporation of South Africa 

                                                 
1 Lacoste Y., Géographie du Sous-Développement, Parijs, 1957, p. 12. In: Brun E. en Hersh J., Leerboek over 
imperialisme. Mechanismen van de Uitbuiting, Amsterdam, Van Gennep, 1974, p. 10. 
2 Van Bilsen A. A. J., UNO. Ideale Oplossing voor Arm en Rijk? Geciteerd in: Een Kwart Eeuw UNO. Resultaten 
en Perspectieven, Brussel, VUB, Centrum voor UNO-Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1970, p. 224. In: 
Verslype G., Het ontstaan van UNCTAD: politieke en economische achtergronden, RUG, Diss. lic. algemeen 
economische wetenschappen, 1975, p. 69.  
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en de Roan Selection Trust. De eerste vestigde speciale banden tussen Noord-Rhodesië en 

Zuid-Afrika, de tweede bracht een Amerikaanse invloed binnen.3  

In de vroege jaren 1970 telde de kopermijnbouwindustrie te Zambia voor iets meer dan 12% 

van de wereldkoperproductie, gelijkaardig aan Chili’s productie en groter dan die van andere 

koperexporterende landen. In vergelijking met de metaalmineraal producerende industrieën 

te Afrika, stond Zambia op de tweede positie na de goudmijnindustrie van Zuid-Afrika.4 Het 

koper was dan ook de pijler van de Zambiaanse economie: “in fact, it is the sole significant 

source of national wealth.”5 Sinds men de politieke onafhankelijkheid verwierf in 1964, 

zochten Zambiaanse leiders naar middelen om de sociale en economische karakteristieken 

en resultaten van die koperindustrie, in handen van grote buitenlandse ondernemingen, te 

revolutioneren. “In 1969 the Zambian government chose 51 percent nationalization as its 

major means to control the conditions and effects of mine production.”6  

 

Chili is een tweede voorbeeld van een relatief arm land, rijk aan grondstoffen en grotendeels 

afhankelijk voor zijn buitenlandse handel van de export van één enkel product: koper.7  De 

pionier in de ontwikkeling van de Chileense kopermijnbouwindustrie was de Amerikaanse 

mijningenieur William Braden. In 1904 maakte hij aanspraak op de El Teniente mijn (in 

productie in 1910) en vormde er de Braden Copper Corporation, naderhand overgenomen 

door de Kennecott Copper Corporation. Kort daarna werd de kopermijn Chuquicamata, onder 

leiding van de Chilean Exploration Company, geopend. Deze mijn, die bij aanvang 

gefinancierd werd door de Guggenheims en later verkocht werd aan de Anaconda Copper 

Company, werd de grootste kopermijn in de wereld en bleef dat tot in 1979.8 In 1970 kende 

Chili daarom een economie die gedomineerd werd door buitenlands kapitaal.9 Alle 

bedrijvigheid – mijnbouw, landbouw, industrie, bankwezen – was er in handen van een zeer 

kleine groep van bedrijven, geleid door buitenlanders of door Chilenen die gemene zaak 

maakten met deze buitenlandse belangengroepen, waarbij anderhalf miljoen dollar per dag 

het land verliet. Alleen al de Amerikaanse kopermaatschappijen verdienden er zo een 250 

miljoen dollar per jaar.10 Chili kende een typische economie van een onderontwikkeld land11 

wiens schulden aan het buitenland, grotendeels afgesloten om verbeteringen aan te brengen 

                                                 
3 Vaerendonck S., Politiek en Economie in Zambia (tussen 1964 en 1975), RUG, Diss. lic. politieke 
wetenschappen, 1993, p. 5. 
4 Hance W., The Geography of Modern Africa, New York, Columbia University Press, 1964, p. 468. In: Sklar R.L., 
Corporate Power in an African State: the political impact of multinational mining companies in Zambia, Berkeley, 
University of California Press, 1974, p. 4.  
5 Sklar R.L., Corporate Power in an African State, p. 4. 
6 Sklar R.L., Corporate Power in an African State, p. 5.  
7 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America: the Politics of Nationalization, Madison, University of Wisconsin 
Press, 1989,  p. 133.  
8 Mikesell R.F., The World Copper Industry. Structure and Economic Analysis, Baltimore and London, The John 
Hopkins University Press, 1979, pp. 7-8. 
9 Van der Putten J., Chili ’71-’74: analyse en voorlopige conclusies, Amsterdam, Van Gennep, 1974, p. 10.  
10 Reckman P., Schijngestalten van de macht: UNCTAD in Chili, Baarn, In den Toren, 1972, p. 110. 
11 Van der Putten J., Chili ’71-’74: analyse en voorlopige conclusies, p. 10.  
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in mijnen en bedrijven, waren gegroeid tot de hoogste ter wereld.12 Dat was de situatie zoals 

die bestond toen Salvador Allende met zijn Unidad Popular aan het bewind kwam en dit was 

de reden waarom hij, bijvoorbeeld in zijn toespraak tot UNCTAD III in Santiago, zich ontpopte 

tot een bezielde pleitbezorger van de zaak van de derde wereld en tot een aanklager van het 

imperialisme. In een van zijn toespraken tot de internationale gemeenschap benadrukte 

Allende onder meer dat het koper het loon van Chili was. Met recht, want het koper leverde 

Chili 80% van zijn exportopbrengsten. Maar het koper was vooral het loon van de grote 

Amerikaanse ondernemingen die na minimale begininvesteringen aan het Chileense koper 

10,8 miljard dollar verdiend hadden, meer dan de totale waarde van alles wat mensenhanden 

in Chili sinds het begin van de koloniale periode hadden opgebouwd.13 Het voornaamste punt 

van de verkiezingscampagne van Allende’s UP was daarom de onteigening van de Gran 

Minería, de grote in buitenlandse handen zijnde kopermijnen. 

 

Zambia en Chili kunnen beide ook als voorbeeld beschouwd worden van nieuwe 

onafhankelijke derdewereldlanden die in de periode na WO II beseften dat hun politieke 

soevereiniteit een schijnonafhankelijkheid inhield. Economisch waren deze landen nog 

nagenoeg volledig afhankelijk van hun vroegere koloniale of imperiale machtshebbers. De 

strijd die zich in deze landen ontwikkelde, een strijd tegen de buitenlandse onderdrukking 

bracht aan het licht welke rol multinationale ondernemingen (MNO’s) er speelden in die 

onderdrukking. Was het in het begin nog zo dat de economische uitbuiting door velen gezien 

werd als een uitbuiting van arme landen door rijke landen, richtte men zich, in de jaren 1960-

1970, in zijn kritiek meer op de MNO’s uit die rijke landen.14 Hierdoor werd duidelijk dat 

buitenlandse investeringen in de derde wereld niet alleen economische uitbuiting met zich 

meebrachten, maar dat deze ook konden leiden tot politieke invloed. Deze politieke invloed 

die veelal indirect, via de regeringen uit het land van herkomst van de MNO’s, werd 

uitgeoefend maar die in steeds meer gevallen ook direct werd uitgeoefend. De economische 

afhankelijkheid deed met andere woorden de pas verworven politieke onafhankelijkheid tot 

op zekere hoogte te niet.  

Een centraal en blijkbaar onverzoenbaar punt tussen het westen en de ontwikkelingslanden 

was het conflicterende standpunt aangaande de rechten rond deze buitenlandse 

investeringen. Aan de ene kant steunden de kapitaalimporterende landen, met de steun van 

de communistische wereld, op hun recht rond ‘volledige soevereiniteit’ bij het behandelen 

van buitenlandse investeringen gelokaliseerd in hun territoria en gebruikten deze landen de 

VN en andere internationale fora om hun eisen te ondersteunen. Aan de andere kant 

                                                 
12 Reckman P., Schijngestalten van de macht: UNCTAD in Chili, p. 110. 
13 Van der Putten J., Chili ’71-’74: analyse en voorlopige conclusies, p. 49.  
14 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij 
Amsterdam, 1975, p.9. 
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ondersteunden de Amerikaanse regering en ander kapitaalexporterende landen hun positie 

met het argument dat directe buitenlandse investeringen (PFI) aangespoord moesten worden 

omdat het de meest geschikte en verantwoorde wijze was om snelle economische 

ontwikkeling te verkrijgen.  

Deze discussie bestond al lang. Sinds de 19e eeuw werden analoge argumenten gebruikt 

door Latijns-Amerikaanse naties bij het afsluiten van een investeringsclausule (de Calvo-

Clausule) die bepaalde dat buitenlandse investeerders nadrukkelijk het recht opgeven zich te 

richten op internationale of buitenlandse rechtssystemen wanneer er problemen opkomen en 

waarin ze akkoord gaan zich te onderwerpen aan de beslissingen van nationale rechtbanken. 

Het debat hieromtrent kreeg eind jaren 1960 – begin 1970 veel aandacht door de toename in 

aantal en omvang van nationalisaties van buitenlandse MNO’s in Latijns-Amerika, Azië en 

Afrika en door de toename van resoluties op internationale bijeenkomsten, die het absolute 

recht van ontwikkelingslanden ondersteunden inzake het overnemen van buitenlandse 

MNO’s met weinig tot geen compensatiebetalingen.15  

 

Voor 1962 kende de internationale gemeenschap maar weinig nationalisaties van MNO’s in 

de derde wereld maar wanneer deze er waren leidden ze dikwijls tot internationale crisissen. 

In 1946 kocht Juan Domingo Péron de in Britse handen zijnde Argentijnse spoorwegen op. In 

het volgende decennium namen Birma, India en Indonesië Britse en Nederlandse bezittingen 

over zonder noemenswaardige conflicten. Maar Irans overname van British Petroleum in 

1951, Guatemala’s nationalisatie van de United Fruits eigendommen in 1953, de overname 

door Egypte en Irak van Europese bezittingen in 1956 en 1957, Guinee’s in beslagneming 

van alle Franse eigendommen na zijn onafhankelijkheid in 1959 en de Cubaanse overname 

van Amerikaanse bezittingen in 1959 en 1960 leidden allen tot zware disputen tussen de 

grootmachten op aarde.  

In de late jaren 1960 zag men een heuse golf van nationalisaties van buitenlandse bedrijven 

in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Hoewel deze overnames niet resulteerden in militaire 

interventies, kenden ze allen zeker spanningen, en zochten de getroffen ondernemingen in 

hun aanvaring met de nationaliserende regeringen, dikwijls ondersteuning bij hun regering.16 

 

Het verhaal rond nationalisaties loopt parallel met het verhaal rond de drang van landen zich 

zelfstandig te ontwikkelen, op alle niveaus van de samenleving. Nationalisatie was geen 

logisch gegeven eigen aan MNO’s, maar was inherent aanwezig in het streven naar 

onafhankelijkheid van de ontwikkelingslanden. Dit streven naar zelfstandigheid, onder meer 

door zich los te koppelen van de MNO’s die deze landen economisch overheersten, was een 

                                                 
15 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, p. 4.  
16 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, pp. 7-8. 
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langzaam proces dat van start ging na de Tweede Wereldoorlog en culmineerde in 1964 met 

het oprichten van de United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD, als 

een van de belangrijkste organen waarmee de VN zijn economische en sociale 

doelstellingen probeert te verwezenlijken, was een kind van het tijdperk van de dekolonisatie. 

Het was het eerste institutionele antwoord in de economische sfeer op de opkomst van de 

derde wereld in de internationale scène. Het verhaal van UNCTAD is daarom een belangrijk 

hoofdstuk in het verhaal van het historische proces waarin de krachten van de derde wereld 

gemobiliseerd werden om het internationale economische systeem te herstructureren om te 

voldoen aan hun noden en hun doelstellingen.17 De veranderingen in het politieke en 

economische wereldsysteem die zich progressief voordeden tijdens de decennia 

voorafgaand aan de golf van nationalisaties en de oprichting van UNCTAD, creëerden met 

andere woorden een meer bevorderlijke context voor de economische uitdrukking van 

politieke nationale soevereiniteit in de nieuwe onafhankelijke staten van Azië, de Arabische 

wereld, Afrika, en alsook in ‘vrij’ Latijns-Amerika. De derde wereld kwam tot besef dat er ook 

intern, in de ontwikkelingslanden zelf, dynamische krachten moesten worden gemobiliseerd 

om tot een oplossing te kunnen komen. Maar, tegelijkertijd stond buiten kijf dat die interne 

krachten geen kans op succes zouden hadden, tenzij een vernieuwde internationale orde tot 

stand zou komen. Ontwikkeling vanuit interne krachten zou immers weinig kans hebben als 

de externe krachten werkloos zouden toezien.  

 

In deze masterproef wordt onderzocht waarom er op het einde van de jaren 1960 een golf 

opkwam van nationalisaties van Westerse MNO’s in de derde wereld. Hierbij viel de keuze 

op één economische sector, met name de nationalisaties van MNO’s in de koperindustrie. Dit 

wordt toegepast op de situatie in Zambia en Chili, die beide streefden naar volledige 

onafhankelijkheid en de nationalisatie van de aanwezige MNO’s uit de koperindustrie, die in 

het spoor van het imperialisme en kolonialisme opgericht werden, als middel ter 

verwezenlijking van dit doel beschouwden. Deze verklaring wordt tenslotte in een breed 

kader geplaatst door de reactie van de internationale gemeenschap, aan de hand van enkele 

publicaties van de United Nations Conference on Trade and Development (waarbij vooral de 

derde bijeenkomst in 1972 te Chili belangrijk is), op die MNO’s en de nationalisaties te 

onderzoeken. 

 

Weinig gebieden in de economie van de ontwikkelingslanden riepen zo veel controverse op 

en zijn onderwerp van zovele diverse interpretaties dan de kosten en opbrengsten van 

directe buitenlandse investeringen en de operaties van MNO’s. Deze ondernemingen worden 

                                                 
17 Cutajar M.Z., Unctad and the South-North Dialogue. The First Twenty Years, Oxford, Pergamon Press, 1985, p. 
vi. 
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enerzijds omschreven als een motor tot groei, in staat om internationale ongelijkheden te 

elimineren en productiekrachten te revolutioneren in economisch achtergestelde gebieden. 

Anderzijds blijken ze grote belemmering te zijn voor ontwikkeling en de belangrijkste reden 

voor onderontwikkeling door middel van het massale beroven van surplus uit de 

ontwikkelingslanden naar de ontwikkelde kapitalistische landen.18 Voorbeelden van deze 

uiteenlopende interpretaties zijn die van Henry Kissinger die MNO’s zag als “one of the most 

effective engines of development”; en anderen, zoals de auteur Ronald Müller, die deze 

ondernemingen beschouwden als “one of the most powerful impediments to Third World 

development.”19 

Wanneer men die controverse meer nauwkeurig bekijkt, kan men zien dat het ongenoegen 

niet zozeer ging over de invloed van deze MNO’s op traditionele economische factoren zoals 

het BNP, investeringen, besparingen en groeiratio’s (hoewel dit ongenoegen natuurlijk 

overduidelijk aanwezig was) maar eerder over de fundamentele economische en sociale 

betekenis van ontwikkeling gekoppeld aan de diverse activiteiten van MNO’s. Met andere 

woorden, de controverse over de rol en de impact van directe buitenlandse investeringen in 

de economieën van de derde wereld heeft dikwijls een onderliggend uitgangspunt; de 

fundamentele onenigheid over de aard, de stijl en het karakter van een gewenst 

ontwikkelingsproces.20 Door het onderzoeken van de golf van nationalisaties van MNO’s, 

toegepast op de nationalisaties van de koperindustrie te Zambia en Chili, als een uiting van 

kritiek en ongenoegen van de ontwikkelingslanden op hun ondergeschikte situatie, en het 

onderzoeken van het antwoord van de internationale gemeenschap op de aanwezigheid van 

MNO’s en op die nationalisaties, door middel van publicaties van UNCTAD, is een evolutie 

merkbaar in dat ontwikkelingsproces: een evolutie van de bewustwording van de 

ontwikkelingslanden naar de eigenlijke uiting van het ontwikkelingsvraagstuk, door 

nationalisaties, tot het besef van die ontwikkelingslanden dat hun ‘ontwikkeling’ vooral door 

henzelf zal moeten gerealiseerd worden onder meer door het oprichten van eigen derde 

wereld-MNO’s.  

 
Voor een goed begrip van zaken en voor het optimaal uitwerken van de vraagstelling wordt in 

het eerste onderdeel van deze tekst ingegaan op wat MNO’s zijn en wat nationaliseren is. Na 

dit theoretische gedeelte worden de casestudies, Zambia en Chili, uitgewerkt. Dit tweede 

deel vangt aan met een verantwoording van de gekozen cases en eindigt met een tussentijds 

                                                 
18 Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development. The Internationalization of Capital and the 
Third World, London and New York, Methuen, 1987, p. 1.  
19 Address by Henry R. Kissinger on ‘Global Consensus and Economic Development’; delivered by Daniel P. 
Moynihan, US Representative to the United Nations, Seventh Special Session of the UN General Assembly, 
September 1, 1975; Müller R., ‘The Multinational Corporation and the Exercise of Power: Latin America”, in: Said 
A.A. and Simmons L.Z. (eds.), The New Sovereigns: Multination Corporations as World Power, Englewood Cliffs, 
N.J., 1975, p. 55. In: LaPalombara J. and Blank S., ‘Multinational Corporations and Developing Countries’, in: 
Journal of International Affairs, 1980, p. 119. 
20 Todaro M.P, Economic Development in the Third World, New York, Longman, 1974, pp.  436-437.  
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besluit met daarin een korte vergelijking tussen de kopernationalisaties te Zambia en Chili. 

Het daaropvolgende deel omvat een beknopte beschrijving van de wereldsituatie in de 

periode na WO II en voor de oprichting van UNCTAD in 1964, specifiek toegepast op de 

situatie zoals deze bestond voor de derdewereldlanden. Het is een korte weergave van de 

wereldsituatie die aanleiding gaf tot de ontevredenheid van deze landen. Een ontevredenheid 

die zich uitte in nationalisaties van buitenlandse MNO’s en die aanleiding gaf tot het 

oprichten van een wereldconferentie die zich inhield met de noden en wensen van de 

derdewereldlanden: UNCTAD. Het vierde en laatste deel van de tekst spitst zich toe op de 

eerste vier bijeenkomsten van die UNCTAD. Hier wordt enerzijds vooral ingegaan op de 

derde bijeenkomst omdat deze plaatsvond op een tijdstip wanneer de wereldsituatie vooral 

de grondstoffenproducerende derdewereldlanden onvoordelig uitkwam. Anderzijds gaat de 

aandacht in dit laatste deel ook specifiek uit naar wat de lidstaten van UNCTAD in die vier 

conferenties wisten te zeggen over MNO’s en over de nationalisaties van deze MNO’s.  
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1. MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN & 
NATIONALISEREN 

 

 
 
It fiddles its accounts. It avoids or evades its taxes. It rigs its intra-company transfer prices. It is 
run by foreigners from decision centres thousands of miles away. It imports foreign labour 
practices. It doesn’t import foreign labour practices. It overpays. It underpays. It competes 
unfairly with local firms. It is in cahoots with local firms. It exports jobs from rich countries. It is 
an instrument of rich countries’ imperialism. The technologies it brings to the third world are 
old-fashioned. No, they are too modern. It meddles. It bribes. Nobody can control it. It wrecks 
balances of payments. It overturns economic policies. It plays off governments against each 
other to get the biggest investment incentives. Won’t it please come and invest? Let it bloody 
well go home.21 

 

 

 

 

                                                 
21 The Economist, January 21, 1976, p. 68. In: Buckley P. J., The Theory of the Multinational Enterprise. 
Stockholm, Almqvist och Wiksell, 1987, p. 13.  
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1.1 De Multinationale Onderneming 

 

 

1.1.1 Definitie en organisatie MNO 

 

Een bedrijf is een economische eenheid die hoofdzakelijk tot doel heeft productiefactoren 

samen te brengen om goederen en diensten te produceren, die men aan de consumenten 

verkoopt.22 Na WO II omschreef men bedrijven die winstgevende activiteiten ontwikkelden 

buiten hun nationale grenzen als ‘multi-terrioriale bedrijven’ of meestal als ‘bedrijven die zich 

inhielden met directe buitenlandse investeringen’.23 In 1960 introduceerde David E. Lilienthal, 

politicus en business executive, een term voor bedrijven “which have their home in one 

country but which operate and live under the laws and customs of other countries as well.” Hij 

noemde deze ‘multinationale ondernemingen’.24 De eenvoudigste definitie daarvan is: “a firm 

which adds value in more than one national economy.”25 Bovendien, wat belangrijk is voor de 

onderzoeksopzet, zouden MNO’s, vooral diegene die handelden in ontwikkelingslanden, zich 

vooral richtten op ontginnings- en grondstoffenindustrieën.26  

 
Ondernemingen worden multinationaal voor een veelheid aan redenen, meestal verbonden 

met de bescherming van hun oligopolische positie, waarbij het reduceren van onzekerheden, 

aanhoudende groei en het behouden of vergroten van hun marktaandeel, allemaal even 

belangrijk is als het nastreven van onmiddellijke winst.27 Daarnaast komen MNO’s ook tot 

stand omdat een onderneming een ondernemingsspecifiek attribuut (bv. patent, 

productietechnologie, verkoopbenadering, managementstijl) over een grotere markt dan haar 

thuismarkt kan en wil exploiteren. Lokalisatiespecifieke voordelen (bv. specifiek lokale 

producten, service-eisen, handelspolitiek, invoerbarrières, prohibitief hoge transportkosten) 

brengen met zich mee dat de alternatieve oplossingen daarvoor, die erin bestaat de 

productie in het moederbedrijf te concentreren en vervolgens te exporteren, niet mogelijk of 

niet gewenst is.28 Voorts verkiezen de ondernemingen deze specifieke bedrijfstroeven niet te 

                                                 
22 De Clercq M., Economie Toegelicht, Antwerpen, Garant, 2002, p. 234. 
23 Bye M., ‘Self-financed multiterritorial units and their time horizon’, in: International Economic Papers, 8, 1958, 
pp. 147-148; Hymer S., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment, Ph.D. 
thesis, MIT, 1960 (published by Cambridge, Mass., MIT Press under same title, 1976); Vernon R., ‘International 
investment and international trade in the product cycle’ in: Dunning J., The Theory of Transnational Corporations, 
Vol. 1, UNLTNC, London, Routlege, 1933, pp. 44-60.  In: Buckley P.J., Transnational Corporations and World 
Development, London, International Thomas Business Publishing, 1996, p. 30. 
24 Lilienthal D.E., The Multinational Corporation, New York, Development and Resource Corporation, 1960, p. 1. 
In: Sklar R. L., Corporate Power in an African State: The Political Impact of Multinational Mining Companies in 
Zambia, Berkeley, University of California Press, 1975, p. 2. 
25 Casson, p. 31. In: Buckley P. J.,Transnational Corporations and World Development, p. 13. 
26 Todaro M.P., Economic Development in the Third World, New York, Longman, 1974, p. 436.  
27 ECOSOC, Multinational Corporation in world development, New York, United Nations Publications, 1973, p. 40. 
< http://unctc.unctad.org/data/e73iia11a.pdf  > 
28 De Clercq M., Economie Toegelicht, p. 248. 
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valoriseren via externe markttransacties (bv. licenties), maar geven zij er de voorkeur aan 

buitenlandse filialen op te richten. 29 

De omvang en de winst – vele MNO’s hebben jaarlijkse verkoopvolumes groter dan het 

volledige BNP van het ontwikkelingsland waar men gestationeerd is – benadrukt hun enorme 

economische (soms ook politieke) macht vis-à-vis de landen waarin ze opereren.30 “They 

engage in a range of activities, many of which have little to do with the development 

aspirations of the countries in which they operate.”31 

 

De MNO is een speciale uitingsvorm van het proces van internationalisatie van kapitaal, 

waarbij dient opgemerkt te worden dat het tevens de meest verregaande vorm van 

internationalisatie is. Immers, van de totale cyclus die kapitaal doorlopen kan, is het 

productieproces het minst mobiele deel en zijn, door interne arbeidsverdeling, de 

organisatieproblemen er het grootst. Pas in de loop van de 20e eeuw werden deze 

organisatorische problemen in die mate opgelost zodat de MNO als een financiële en 

organisatorische eenheid tot stand kwam.32  

 

De ontwikkeling van deze internationale organisatiestructuur wordt in figuur 1 weergegeven. 

De eerste fase in die ontwikkeling werd gekenmerkt door een losse structuur waarbij het 

hoofd van de dochterondernemingen op regelmatige basis (bv. eens per jaar) rapporteerde 

aan het hoofd van de moederonderneming. De enige relatie tussen deze twee eenheden 

bestond vermoedelijk uit het overbrengen van een deel van de winst van de 

dochteronderneming naar de moederonderneming. In de daaropvolgende fase, de 

internationale divisie, werd er een speciale afdeling gecreëerd, onder leiding van een vice-

president, ter coördinatie van de dochterondernemingen.33 Naargelang de internationalisatie 

van de productie voortschreed werd het bestaan van een aparte internationale divisie echter 

een hindernis voor optimale planning en coördinatie: “Naarmate de internationale divisie in 

omvang groeit, veroorzaken dezelfde krachten die aanleiding gaven tot zijn instelling de 

opheffing van de internationale divisie (…) het bestaan van een internationale divisie als een 

aparte eenheid werkt als een rem op de volledige integratie van alle activiteiten. Structurele 

veranderingen worden noodzakelijk.”34 De volgende fase bestond daarom uit de creatie van 

                                                 
29 De Clercq M., Economie Toegelicht, p. 250. 
30 Todaro M.P., Economic Development in the Third World, p. 436.  
31 Todaro M.P., Economic Development in the Third World, p. 434. 
32 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij 
Amsterdam, 1975, pp. 54-56. 
33 Stopford J. M. and Wells L. T., Managing the Multinational Enterprise/Organization of the Firm and Ownership 
of the Subsidiaries, New York, Basic Books, Inc. Publishers, 1976, p. 21. In: Fennema M., De Multinationale 
Onderneming en de Nationale Staat, p. 56. 
34 Stopford J. M. and Wells L. T., Managing the Multinational Enterprise/Organization of the Firm and Ownership 
of the Subsidiaries, p. 26. In: Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, p. 56. 
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een wereldomvattende structuur die of gebaseerd was op productiedivisies en / of op 

gebiedsdivisies.35 

Er ontstond met andere woorden een steeds grotere mobiliteit van kapitaal binnen de 

internationale onderneming, gevolgd door een egalisatie van de winstvoet op internationaal 

niveau. De MNO werd zo de weg waarlangs de waardewet zich op een wereldschaal 

voorzette: “In ieder geval worden door het ontstaan van MNO’s de productievoorwaarden 

voor die goederen die door deze ondernemingen gemaakt worden, op het niveau van de 

wereldmarkt in toenemende mate gelijkgeschakeld. De categorie van de voor de productie 

noodzakelijke arbeidstijd wordt zo een categorie in de circulatie en productie op het niveau 

van de wereldmarkt.”36  

Samenvattend kan men een zevental karakteristieken opmerken eigen aan MNO’s. (1) 

MNO’s zijn transnationaal, handelend in zes of meer buitenlandse landen. (2) Ze hebben 

buitenlandse filialen die voor tenminste 10% van hun totale eigendommen en inkomsten 

instaan. (3) Het zijn gigantische organisaties met verkoopopbrengsten, eigendommen en 

aantal werknemers twee tot drie keer hoger dan gemiddelde nationale ondernemingen.37 (4) 

De moederbedrijven zijn gelokaliseerd in de grote kapitalistische landen overheen de wereld 

(tabel 1). (5) MNO’s zijn vooral terug te vinden in industrieën gedomineerd door weinig 

ondernemingen (tabel 2). (6) Ze investeren vooral in hoge technologie-industrieën. (7) 

Hoewel de beleidsvoering en het management gecentraliseerd zijn in het hoofdkantoor, 

worden beslissingen over lokale productie en marketing soms toegewezen aan de 

verschillende afdelingschefs.38  

1.1.2 Herkomst MNO’s 

Het ‘woord’ MNO mag dan een naoorlogse uitvinding zijn, het verschijnsel zelfs is al veel 

ouder. Kapitaal handelt op internationaal niveau sinds de eerste dagen van het kapitalisme. 

Handelskapitalisme met zijn langeafstandshandel, was al aanwezig voor de kapitalistische 

productiewijze in Europa. Handel speelde ook een belangrijke rol in de groei van industrieel 

kapitalisme in het 18e-eeuwse Groot-Brittannië. In de 19e eeuw werd financiën steeds meer 

geïnternationaliseerd in Groot-Brittannië, en in een mindere mate ook in Frankrijk en 

Duitsland, door onder meer buitenlandse investeringen en overheidsaandelen in spoorwegen 

en openbare nutsvoorzieningen. In tegenstelling tot de directe buitenlandse investeringen 

                                                 
35 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, pp. 54-56. 
36 Neusüss C., Imperialismus und Weltmarktbewegung des Kapitals. Kritiek der Leninschen Imperialismustheorie 
und Grundzüge einer Theorie des Verhältnisses zwichen den kapitalistischen Metropolen, Erlangen, Politladen 
GmbH, 1972, p. 159. In: Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, p. 58.  
37 See Table 1 in Vernon R., Restrictive Business Practices, New York, United Nations, 1972, p. 2. Also see Patel 
S.J., ‘The Technological Dependence of Developing Countries’, Journal of Modern African Studies,12, 1, March 
1974, pp. 1-18. In: Rothchild D. and Robert L.C.Jr., Scarcity, Choice and Public Policy in Middle 
Africa, Berkeley, University of California Press, 1992. < http://content.cdlib.org/xtf >. 
38 Rothchild D. and Robert L.C.Jr., Scarcity, Choice and Public Policy in Middle Africa. 
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geassocieerd met de MNO’s, waren deze vroege investeringen vooral portfolio- 

investeringen.39  Vanaf het midden van de 19e eeuw kende men een vooruitgang in transport, 

opslag en communicatie, wat de weg opende voor de opbouw van een meer geïntegreerde 

internationale economie. De late 19e eeuw zag daarom het opkomen van de 

internationalisatie van productiekapitaal.40 

M. Wilkins (door de UNCTAD Division on Transnational Corporations and Investment 

omschreven als de auteur “who has perhaps made the most significant contribution to our 

knowledge and understanding of the history of TNCs”41) weerlegde het idee dat de MNO een 

post-1945 fenomeen was. Ze ontdekte dat Colt, een wapenfabrikant uit de VS, al in de jaren 

1850 een fabriek bouwde in Groot-Brittannië, maar dat deze fabriek niet winstgevend was. 

De eerste rendabele transnationale Amerikaanse investering kwam het volgende decennium, 

toen Singer Sewing Machinery in 1867 een fabriek bouwde te Glasgow. In de 

daaropvolgende decennia zouden vele ondernemingen uit de VS, vooral in de machine- en 

voedelsindustrie, buitenlandse fabrieken bouwen. Tegen 1914 hadden meer dan 40 Noord-

Amerikaanse ondernemingen, inclusief alom gekende namen zoals Coca-Cola, Gilette, 

Heinz en Ford, buitenlandse fabrieken, dikwijls in Canada of het Verenigd Koninkrijk.42 

 

Met het uitbreken van WO I waren meer dan 60% van alle directe buitenlandse investeringen 

gelokaliseerd in de ontwikkelingslanden.43 55% van deze investeringen vond men in de 

grondstoffenindustrie.44 Tijdens het interbellum zou die dominantie in de 

grondstoffenindustrie aanhouden (voor een overzicht van MNO’s in bijvoorbeeld de 

koperindustrie, zie tabel 3). Investeringen gemaakt voor WO I werden geconsolideerd en 

uitgebreid terwijl nieuwe gebieden geïncorporeerd werden, bijvoorbeeld thee- en 

koffieplantage te Kenia, rubberplantages te Liberia en kopermijnen te Zambia. Als resultaat, 

ondanks een relatieve afname aan belang van mijnbouw voor WO I, stond de 

grondstoffensector in 1940 nog steeds in voor meer dan de helft van de investeringen uit de 

VS in de derde wereld (grafiek 1).45  

                                                 
39 Acquisition of foreign securities without any control over, or participation in, the management of the companies 
concerned. In: Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development. The Internationalization of 
Capital and the Third World. London and New York, Metheun, 1987, p. 4. 
40 Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development, 1987, pp. 3-4.  
41 Buckley P.J., Transnational Corporations and World Development, p. 5.  
42 Buckley P.J., Transnational Corporations and World Development, p. 5.  
43 Dunning J., ‘Changes in the level and structure of international production: the last one hundred years’, in: 
Casson M. (ed.), The Growth of International Business, London, George Allen & Unwin, table 5.2. In: Jenkins R., 
Transnational Corporations and Uneven Development. p. 5. 
44 Dunning J., ‘Changes in the level and structure of international production: the last one hundred years’, in: 
Casson M. (ed.), The Growth of International Business, p. 89. In: Jenkins R., Transnational Corporations and 
Uneven Development. p. 5. 
45 Dunning J., ‘Changes in the level and structure of international production: the last one hundred years’, in: 
Casson M. (ed.), The Growth of International Business, p. 89. In: Jenkins R., Transnational Corporations and 
Uneven Development. pp. 6-7. 
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De periode na WO II kende een ongeziene groei van MNO-activiteiten. Dit werd aanvankelijk 

geleid door kapitaal uit de VS, maar sinds de jaren 1960 groeiden Europese en Japanse 

firma’s aan een snel tempo. De groei van deze activiteiten ging hand in hand met een aantal 

grote technologische ontwikkelingen, vooral in het veld van transport en communicatie. 

“These developments vastly increased the ease of co-ordinating geographically dispersed 

operations in different parts of the world.”46 Tabel 4 omvat de groei van het aantal 

buitenlandse vestigingen van enkele grote MNO’s. Uit deze tabel blijkt dat dit aantal gestaag 

groeide, met inderdaad een scherpe ‘sprong voorwaarts’ vanaf 1958. Uit tabel 5 blijkt dat de 

conclusies uit de vorige tabel niet opgaan voor de VS. In deze tabel ziet men dat de 

buitenlandse investeringen er in 1950 ten opzichte van 1914 ver terugvielen en het aandeel 

van die investeringen in het BNP pas in 1966 terug het niveau van 1914 bereikte. Voor de 

Britse MNO’s duurde dat zelfs tot 1970. Deze tabel toont dat de Amerikaanse directe 

investeringen absoluut wel toenamen, maar dat de relatieve toename vrijwel nihil was. 

Tussen 1914-1950 was er sprake van een relatieve terugval; vanaf 1950 was er sprake van 

een relatieve toename. 

 

1.1.3 MNO’s in ontwikkelingslanden 

 

De meeste buitenlandse ondernemingen in ontwikkelingslanden waren 

dochterondernemingen van giganten in de industrielanden. Hun monopolieposities stelde ze 

in staat prijzen te manipuleren door die te verhogen of te verlagen naar gelang de tol- en 

belastingenpolitiek van het desbetreffende land. Die MNO’s controleerden bovendien vaak 

zowel de productie als het transport en de verkoop, zodat ze zelf konden bepalen waar en 

wanneer de winst gemaakt zou worden. Ze konden met ander woorden goederen en 

diensten tegen te hoge prijzen verkopen – waarin een winstmarge was verdisconteerd die 

veel hoger lag dan gemiddeld47 – en de grondstoffenprijzen op de wereldmarkten drukken of 

deze zelf in de ontwikkelingslanden onder de wereldmarktprijs kopen. In de praktijk leidde 

deze dominantie ertoe dat het de bedrijven en de producenten in de onderdrukte landen 

verboden kon worden zich tot andere leveranciers van industriële producten te wenden dan 

die uit het desbetreffende dominerende imperialistische land. Het monopolie van de 

leverancier werd op die manier nog versterkt.48  

De formule van de MNO’s vereenvoudigde bovendien de controle over grote takken van de 

economie van de ontwikkelingslanden. Een meerderheid van de bedrijfsaandelen waren er 

meestal wel in plaatselijk bezit, maar de buitenlandse belangen behielden toch hun 

                                                 
46 Vernon R., Storm Over the Multinationals: The Real Issues, London, Macmillan, 1977, p. 2. In: Jenkins R., 
Transnational Corporations and Uneven Development, p. 7. 
47 Brun E. en Hersh J., Leerboek over Imperialisme. Mechanismen van de Uitbuiting, Amsterdam, Van Gennep, 
1974, p. 86. 
48 Bettelheim, Plantification, p. 34-38. In: Brun E. en Hersh J., Leerboek over Imperialisme, p. 87. 
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monopolie doordat ze onder meer ook de buitenlandse bedrijven vertegenwoordigden die de 

noodzakelijke onderdelen of grondstoffen leverden. De op het eerste zicht nationalistische 

politiek gericht op plaatselijke zakenlieden een meerderheidsaandeel in de MNO te laten 

verwerven, bleek bij nader inzien niets meer dan een Westers hulpmiddel om met minder 

geld meer controle uit te oefenen.49  

 

Door talrijke ingewikkelde manipulaties en hun rotsvaste positie in de ontwikkelingslanden 

konden de bedrijven uit de industrielanden dus de plaatselijke markt domineren en de import 

en export controleren. De buitenlandse politieke machten zouden hun MNO’s te hulp 

schieten wanneer dit wankele evenwicht dreigde verstoord te worden. De VS speelde na 

WOII bij dergelijke ingrepen een centrale rol, wat hen daarom het epitheton ornans 

‘politieagent van de wereld’ opleverde.50 Een gelijkaardige rol speelde de VS in Latijns- 

Amerika al een eeuw lang. Naarmate de hegemonie van Noord-Amerika afnam, werd het 

moeilijker om direct te interveniëren. De Amerikaanse MNO’s zochten naar nieuwe 

strategieën om hun belangen in de ontwikkelingslanden veilig te houden, zoals: joint-

ventures met de overheid van het ontwikkelingsland, verzekeringen tegen nationalisaties en 

het afsluiten van verkoopscontracten voor een nog niet gerealiseerde productie. De basis 

van deze nieuwe strategieën was risicospreiding, waardoor een zo groot mogelijk aantal 

internationale actoren schade leed bij eventuele nationalisatie. De internationale druk op de 

nationaliserende regering werd zo gemaximaliseerd. De strategie van de kopermaatschappij 

Kennecott ten opzichte van Chili, ten tijde van de Chilenisatie van de koper-MNO’s onder de 

Frei-regering, was een duidelijk voorbeeld van deze nieuwste ontwikkelingen in de 

internationale betrekkingen.51  

 

1.1.4 Interesse in MNO’s door de VN 

 

De MNO, hoewel de meest belangrijke en meest waarneembare ontwikkeling in het 

economische veld na WO II, was vooral een symptoom van een meer omvangrijk 

veranderingsproces. Voor de eerste maal in 400 jaar – sinds het einde van de 16e eeuw toen 

het woord ‘soevereiniteit’ voor het eerst uitgesproken werd – was de territoriaal politieke en de 

economische invloedssfeer in het moderne wereldsysteem niet langer congruent.52 Vanaf het 

midden van de 19e eeuw tot de jaren 1930 zorgden deze MNO’s voor het ontstaan van een 

belangrijk netwerk van connecties in de globale ontwikkeling van (1) infrastructuur, (2) 

                                                 
49 Gunnar M., Asian Drama, London, 1968, p. 662-663. In: Brun E. en Hersh J., Leerboek over imperialisme, p. 
83. 
50 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, p. 101. 
51 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, p. 101. 
52 Drucker P.F., ‘Multinationls and Developing Countries: Myths and Realities’, in: Foreign Affairs, 53, 1, October 
1974, p. 133. 
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grondstoffenproductie, en (3) industrieel bedrijfskapitalisme. “Then, from 1930 to present, 

tears in the fabric of multinational enterprise occurred […] more regularly, yet the role of 

multinationals (while different) proved no less profound in influencing world economic 

change.”53  

 

Sinds WOII “the world has witnessed the dramatic development of the multinational 

corporation into a major phenomenon in international economic relations.”54 Diens groei en 

geografische verspreiding, de veelheid aan activiteiten, het opeisen van hulpmiddelen 

overheen de wereld en het nuttigen van die middelen om de eigen doelstellingen te 

verwezenlijken, stond in strijd met traditionele economische ruilrelaties tussen landen. De 

belangrijke bijdrage die deze bedrijven konden leveren aan de wereldwelvaart moet dan ook 

begrepen worden in de context van de doelstellingen die ze zelf nastreefden. Terwijl hun 

activiteiten dikwijls globaal waren, “their interests are corporate.”55 Hun grootte en reikwijdte 

impliceerden toenemende efficiëntie in productie en reduceren van risico’s. Maar, hun 

dominantie kon aanleiding geven tot de ontwikkeling van monopolistische structuren die de 

wereldefficiëntie zou reduceren of alternatieve activiteiten zou tegenhouden. “The divergence 

in objectives between nation-states and multinational corporations, compounded by social 

and cultural factors, often creates tensions.”56 MNO’s konden zich bij tijden opdringen aan de 

nationale soevereiniteit door het ondermijnen van de capaciteit van de natie-staat om zijn 

nationale en internationale objectieven na te streven.  

Sinds het midden van de jaren 1960, zouden vele ontwikkelingslanden hun ontgoocheling 

uiten aangaande de handelingen van die gevaarlijke pionnen. Deze handelingen riepen 

zware twijfel op over de traditioneel veronderstelde bijdrage van de MNO’s aan de 

economieën van gastlanden. Einde 1960 zou die spanning verscherpen, door veranderingen 

in de interne sociaal-politieke condities in vele landen enerzijds en door veranderingen in 

onderhandelingsposities anderzijds.57 Dit leidde tot restricties voor buitenlandse 

investeringen en zelf tot nationalisaties van buitenlandse ondernemingen.58 

 

Vanaf de jaren 1970 toonde de VN daarom interesse voor de MNO. De United Nations 

Economic and Social Council (ECOSOC), vroeg de toenmalige secretaris-generaal van de 

VN59, Kurt Waldheim, een Groep van Eminente Personen samen te stellen om de rol van 

                                                 
53 Wilkins M., ‘Multinational Enterprise and Economic Change’, in: Australian Economic History Review, 38, 2, July 
1998, p. 105. 
54 ECOSOC, Multinational Corporation in world development, p. 1. 
55 ECOSOC, Multinational Corporation in world development, p.  2. 
56 ECOSOC, Multinational Corporation in world development, p.  2. 
57 ECOSOC, Multinational Corporation in world development, p. 2. 
58 Adei S., Technology Transfer and Nationalisation in Ghana, International Development Research Centre, 1987. 
< http://idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/072709/72709.pdf > 
59 In Resolutie 1721 (LIII), unaniem goedgekeurd op 27 juli 1972. In: ECOSOC, Multinational Corporation in world 
development, p. VI. 
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MNO’s en hun impact op het ontwikkelingsproces van ontwikkelingslanden te bestuderen, 

alsook hun invloed op internationale relaties. Men wilde zo conclusies formuleren die 

gebruikt konden worden door overheden bij het maken van soevereine beslissingen over hun 

nationaal beleid en men wilde voorstellen uitwerken voor geschikte internationale 

handelingen.60 Die belangstelling van de VN werd enerzijds aangewakkerd door een aantal 

problemen rond de MNO’s, problemen die toonden dat “the general public [was] no longer 

willing to stand by passively.”61 Anderzijds was de interesse een gevolg van de toenmalige 

onzekerheden die bestonden over de manier waarop deze ondernemingen hun macht 

konden uitoefenen en wat de reacties en gevolgen hiervan konden zijn.  

 

Door de toenemende interdepenentie, in de jaren ’60 – ’70, van regionale en wereldwijde 

economieën, door de aanhoudende nood nieuwe technologieën te verspreiden en aan te 

schaffen, door de niet te stoppen trend naar industrialisatie en naar versnelde groei van de 

economieën van ontwikkelingslanden en door de toenemende verwachtingen van mensen 

overheen de wereld voor een meer eerlijke verdeling van de rijkdom: “multinational 

corporations will have an ever increasing and more important role to play in the international 

arena.”62 In het tweede deel van de jaren 1970 startten daarom onderhandelingen voor het 

hervormen van zowel het handelssysteem als het monetaire systeem, gericht op het 

ontwikkelden van een meer adequaat raamwerk om aan de eisen te voldoen van een 

moderne wereldeconomie.63  
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1.2 Nationalisatie 

 

 

In de jaren 1960 streefden vele leiders uit de derde wereld naar de oprichting van een politiek 

koninkrijk. Dit bleek niet genoeg. Sinds de late jaren ‘60 zouden deze leiders daarom de 

aandacht vestigden op een ‘economisch koninkrijk’ in het kader van hun zoektocht naar de 

“full permanent sovereignty of every State over its natural resources and all economic 

actvities.”64 Nationalisatie en de daaropvolgende oprichting van kartels van nationale 

producenten, werd een daartoe geprefereerd werkmiddel. De Algemene Vergadering van de 

VN verklaarde inderdaad dat nationalisatie “an expression of the full permanent sovereignty 

of the State” was.65 De zoektocht naar die permanente soevereiniteit door middel van 

nationalisatie en kartelvorming werd het meest duidelijk in de golf van nationalisaties 

doorheen de derde wereld in de late jaren 1960 en vroege jaren 1970.66 Die nationalisaties 

waren vooral aanwezig in de grondstoffenindustrie waarin de onteigeningen en overnames in 

de mijnbouw, olie-industrie en landbouw het grootste aandeel innamen.67 Deze bereikten een 

hoogtepunt in het midden van de jaren 1970 met 68 gevallen in 1974 en 83 in 1975. Daarna 

daalden ze tot een jaarlijks gemiddelde van amper 16 in 1977-9.68  

 

1.2.1 Definitie nationalisatie 

 

Nationalisatie is een fenomeen uit de 20e eeuw en omvat het toe-eigenen door de overheid 

van private handelsondernemingen, infrastructuren, land en/of andere eigendommen. De 

overheid legt met andere woorden beslag op de fysieke en financiële bezittingen, 

teruggevonden binnen zijn geografische grenzen, van private ondernemingen in 

binnenlandse of buitenlandse handen.69 Die eigendommen (deze bezittingen) kunnen echter 

ook in publieke handen zijn. Nationalisatie is daarom niet noodzakelijk een beweging van 

aanwinsten van de private naar de publieke sector. Wel dient dit proces gepaard te gaan met 

overheidstoestemming.70 Het toe-eigenen was meestal dwangmatig door middel van 

                                                 
64 Shafer M., ‘Capturing the Mineral Multinationals: advantage or disadvantage?’, in: International Organization, 
37, 1, Winter 1983, p. 93. 
65 U.N. General Assembly, ‘Declaration and Action Programme on the Establishment of a New International 
Economic Order’, 6 May 1974 (e). In:  Shafer M., ‘Capturing the Mineral Multinationals’, p. 93. 
66 Shafer M., ‘Capturing the Mineral Multinationals’, p. 93. 
67 Williams M.L., ‘The extent and significance of the nationalization of foreign-owned assets in developing 
countries, 1956-1974’, in: Oxford Economic Papers, 27, 2, 1975, s.p.; Kobrin S., ‘Foreign enterprises and forced 
divestment in LDCs’, in: International Organization, 34, 1, 1980, s.p. In: Jenkins R., Transnational Corporations 
and Uneven Development, p. 178. 
68 United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC), Transnational Corporations in World 
Development Third Survey, New York, UN, ST/CTC/46, 1983, 11. In: Jenkins R., Transnational Corporations and 
Uneven Development, p. 178. 
69 Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia: A Critique of Bargaining Theory’, in: Canadian Journal of African 
Studies, 11, 3, 1977, p. 472. 
70 Webb M.G., The Economics of Nationalized Industries: A Theoretical Approach, London, Nelson, 1973, p. 2. 
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gedwongen onteigening en/of door financiële compensaties. Deze compensatietermen 

werden door de overheid opgesteld en hadden een grote invloed op het toekomstige 

financiële succes of falen van de desbetreffende genationaliseerde industrie.71 Die 

compensatie kon een ware reflectie zijn van de waarde van het eigendom (de waarde mocht 

men het te koop stellen op een open en vrije markt, of mocht het verkocht worden door de 

eigenaar in de toekomst wanneer economische condities beter waren) of het kon ook een 

mindere waarde reflecteren. De onteigeningen konden daarom buitenlandse 

aandeelhouders, ondernemingen, obligatiehouders en banken beïnvloeden, waardoor de 

nationale intenties aanleiding konden geven tot internationale onenigheid.72   

 

Na WO II vreesden beleidsvoerders dat de wereld zijn grondstoffenvoorraden snel zou gaan 

uitputten. In die naoorlogse periode zouden MNO’s, vooral Noord-Amerikaanse, vele nieuwe 

directe buitenlandse investeringen op poot zetten in onder meer de olie-, ijzer- en 

koperproductie. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat “in a number of countries primary 

products produced and sold by multinationals were basic to the national economies.”73  

Binnen de nieuwe ontwikkelingslanden zou echter steeds meer tegenkanting groeien tegen 

die buitenlandse MNO’s die op hun territoria de landbouw- en mineralenexport alsook de 

handel overnamen. Die tegenkanting werd al snel in de praktijk omgezet door middel van 

(dreigen tot) nationalisaties.  

Toen Venezuela in 1943 dreigde zijn olie-industrie te nationaliseren, werd een akkoord 

uitgewerkt: een 50-50 verdeling van de winsten tussen de staat en de olie-MNO’s. 

Olieondernemingen uit de VS namen die 50-50 overeenkomsten over en herorganiseerden 

zo hun Midden-Oosten-overeenkomsten. De Iraanse olie-industrie werd echter opgebouwd 

door Britse MNOs, die Iran in 1950 zou onteigenen. Ook daar werd een akkoord bereikt; “the 

takeover was a warning for the future.”74 In feite zou vanaf de late jaren 1950 een vloedgolf 

van onteigeningen doorheen de derdewereldlanden trekken. Charles Kennedy identificeerde 

347 ‘handelingen’ tot onteigening, met meer dan 1400 getroffen buitenlandse 

ondernemingen.75 De meeste van de betrokken eigendommen waren boerderijen, mijnen en 

olieputten. In 1970 zouden de zeven grootste internationale olieondernemingen ongeveer 

69% van de olieproductie, buiten de VS en de communistische landen, controleren; tegen 

1979 was hun aandeel maar 24% meer. De balans was gedraaid; in 1979 waren het de 

gastlanden met staatsondernemingen die een 69% aandeel hadden. “Other countries 

                                                 
71 Webb M.G., The Economics of Nationalized Industries, p. 5. 
72 Caslon Analytics, Privatisation, January 2007, < http://www.caslon.com.au/privatisationnote2.htm > , 
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74 Wilkins M., ‘Multinational Enterprise and Economic Change’, p. 119. 
75 Kennedy C.R., ‘Relations between transnational corporations and governments of host countries’, in: 
Transnational Corporations, 1, February 1992, p. 73.  In: Wilkins M., ‘Multinational Enterprise and Economic 
Change’, p. 119. 
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followed the patterns and the 1970s saw added nationalizations of foreign-owned mining 

properties.”76 

 

1.2.2 Ervaringen en meningen over nationalisaties 

 

Nationalisatie wordt soms beschouwd als een proces dat de overleg- en 

onderhandelcapaciteiten tussen de derdewereldlanden, de traditioneel veronderstelde under-

dog, en de machtige MNO’s weerspiegelt.77 Aan de hand van nationalisaties hoopten 

overheden in deze derde wereld grote voordelen te winnen op een veelheid van terreinen. 

Op internationaal vlak bleken nationalisaties een doeltreffend wapen waarmee men een 

economisch wereldsysteem bestuurd door de rijken, voor de rijken, kon aanvallen. 

Derdewereldlanden hoopten zichzelf te bevrijden vanuit hun positie van gedwongen 

producenten in verticaal geïntegreerde ondernemingen en hoopten de controle over te 

nemen van hun belangrijkste – soms enige – nationale grondstoffen uit de handen van 

buitenlanders. De ontwikkelingslanden wilden ook een groter aandeel in de economische 

winst en hogere, meer stabiele prijzen voor hun grondstoffen en fabrikaten. Op binnenlands 

vlak hoopten de nationale overheden de ondernemingsmotieven, gericht op winst, te 

vervangen door een ‘nationaal sociaal welvaartsmotief’.78 Ze dachten dat nationalisaties 

rationele economische planning voor de hele economie mogelijk zouden maken en dat het 

de financiële positie van de overheid genoeg zou versterken om een economische 

diversificatie en evenwichtige economische groei te realiseren. Ze wensten ook grotere 

tewerkstellingsmogelijkheden te genereren en wensten, meer specifiek, tewerkstelling van 

hun burgers op de bestuursniveau’s in de grote ondernemingen. Ten slotte, maar niet ten 

minste, wilden de overheden binnenlandse critici het zwijgen opleggen en een grotere 

aanhang winnen door middel van de overname van de meest duidelijke symbolen van 

buitenlandse uitbuiting: de dochterondernemingen en filialen van grote MNO’s.79  
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De ervaringen met nationalisaties waren dubbel. Enerzijds konden deze samengaan met 

dalingen in de productie, zoals bijvoorbeeld in Chili, Cuba en Mexico. Maar, anderzijds werd 

de staatsparticipatie soms ook succesvol gebruikt voor het verwerven van buitenlandse 

technologische capaciteiten. De nationalisatie van de olieproductie, zoals deze in Mexico in 

de jaren 1940, toont bijvoorbeeld duidelijk hoe staatseigendom hand in hand kon gaan met 

technologische afspraken met MNO’s om een efficiënt productiesysteem te behouden. De 

ervaring van enkele Afrikaanse landen in de jaren 1960 – 1970 was in deze optiek eerder 

ontgoochelend. In de vroege jaren 1970 moest Zaïre bijvoorbeeld de beslissing tot uitsluiten 

van Belgische aandeelhouders in de koperproductie terugdraaien om zijn mijnen te redden. 

In Tanzania was ondanks de overheidscontrole over de belangrijkste delen van de 

industriesector, de besluitvoering ongepland en niet gecoördineerd, met als resultaat dat de 

genationaliseerde ondernemingen onderworpen bleven aan buitenlandse technologische 

experts of aan de managementakkoorden met de MNO’s.80 

 

Behalve de ervaring met nationalisaties waren ook de meningen over nationalisaties dubbel. 

De ontwikkelingslanden enerzijds en het westen anderzijds (met de VS op kop) hadden een 

nagenoeg volledig verschillende opvatting over nationalisatie, compensatie en het belang 

van directe buitenlandse investeringen.81  

Het eerste punt van onenigheid situeerde zich rond nationale soevereiniteit en 

eigendomsrechten. Met het opkomen, na WO II, van meer en meer zelfstandige naties, 

namen de ontwikkelende landen ‘het Recht van de Staat’ aan om eigendomsrelaties aan te 

passen aan nationale prioriteiten. In de resolutie van de Nieuwe Economische Orde (NIEO), 

waarbij het recht der nationalisatie bevestigd werd, werd niets vermeld over de plicht van 

nationaliserende overheden voor het betalen van compensatie. In andere documenten, zoals 

het VN-charter over de Economische Rechten en Plichten van de Staat, werd vermeld dat die 

compensatie ‘geschikt’ moest zijn, hoewel de eigenlijke beslissing hoeveel men betalen 

moest, overgelaten werd aan de nationaliserende overheid. Derdewereldschrijvers citeerden 

Europese schrijvers, zoals Samy Friedman en Konstantin Katsarov82, in het ondersteunen 

van hun claim dat er noch in de theorie van het internationale recht, noch in de praktijk 

waarop het gebaseerd was, een erkende verplichting was tot volledige compensatie.  

In dit debat werd een nieuw, belangrijk element toegevoegd; het geloof van de ontwikkelde 

landen in de voordelen van directe buitenlandse investeringen verdween. Het werd niet 

langer als vanzelfsprekend beschouwd dat die investeringen het ontvangende land altijd ten 
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81 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America: the Politics of Nationalization, Madison, University of Wisconsin 
Press, 1980, p. 13. 
82 Friedman S., Expropriation in International Law, London, Stevens, 1953, pp. 207-253; Katsarov K., The Theory 
of Nationalization, The Hague, Martin Nijhoff, 1964, p. 339. In: Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, p. 
14. 



 28

goede kwamen. In de jaren 1960 kwam de zogenaamde baat die ontvangende landen 

wonnen door deze directe investeringen in de vorm van kapitaaltransfers, technologie en 

management daarom zwaar onder debat. Critici namen de stelling aan dat de ontwikkelde 

landen niet zelf kapitaal investeerden. Deze investeerders leenden het merendeel van hun 

financiële vermogen ter plaatse, waardoor de plaatselijke kapitaalmarkten verstoord werden. 

Buitenlandse investeerders haalden bovendien veel meer winst uit een derdewereldland in 

vergelijking met de hoeveelheid dat men erin investeerde. Daardoor verergerden de 

westerse MNO’s de chronische betalingsbalansproblemen van de minder ontwikkelde 

naties.83  Dus, “Third World countries are being ‘undeveloped’ through the expanding ‘global 

reach’ of the large multinational corporations based in the United States and Europe, and the 

benefits claimed for foreign investment – technology, marketing, capital, industrialization, and 

economic growth – turn out to be fallacious on all counts.”84   

 

Samenvattend kan men stellen dat nationalisaties beschouwd werden als een van de 

manieren om de ongelijkheden opgelegd door het kader van internationale economische 

relaties, ontwikkeld door en voor de rijke en machtige naties, weg te werken. De overname 

van overheden van buitenlandse eigendommen werd als noodzakelijk beschouwd in het 

verzekeren dat economische activiteiten binnen een land, vooral dat land ten goede kwam en 

niet ten bate was van de buitenlandse ondernemingen. Bovendien maakte nationalisatie het 

makkelijker voor de minder ontwikkelde landen om gezamenlijk actie te ondernemen in het 

verzekeren van een verdeling van de opbrengsten uit internationale economische relaties die 

meer bevorderlijk was voor de eigenlijke producerende landen en diens inwoners. 

Nationalisaties van buitenlandse MNO’s in de derde wereld gebeurden tenslotte in 

verschillende landen met verschillende regimes en om verschillende redenen. In sommige 

gevallen wenste een kapitalistische staat de controle te krijgen over de belangrijkste 

economische sector om zo de kapitalistische ontwikkeling te promoten. Nationalisatie werd er 

beschouwd als een antwoord op de nood aan een buitenlandse gecontroleerde export een 

meer dynamische rol te laten spelen in het proces van kapitaalaccumulatie. Nationalisatie 

was niet alleen in staat accumulatie te promoten, het kon ook zeer belangrijk zijn als een 

middel ter legitimatie van een regime in het licht van de aanwezigheid van nationalistische 

sentimenten. In deze gevallen kan de nationalisatie vrij rustig verlopen met 

compensatiebeloften aan de onteigende ondernemingen.85  
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84 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, p. 15. 
85 Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development, p. 180. 



 29

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. NATIONALISATIE IN ZAMBIA & CHILI 
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2.1 Inleiding 

 

 

Voor het onderzoeken van de golf van nationalisaties die aanving eind jaren 1960, werd 

geopteerd enkel in te gaan op nationalisaties in de ontginningsindustrie, waarbij de keuze viel 

op de nationalisaties van multinationale kopermijnbouwondernemingen. Met het eigenlijke 

doel van het onderzoek in het achterhoofd, met name het verklaren van de golf van 

nationalisaties overheen de derde wereld en de reactie daarop van de internationale 

gemeenschap weergegeven aan de hand van publicaties van UNCTAD, dient opgemerkt te 

worden dat de keuze van de onderzochte economische sector, de koperindustrie, tot op 

zekere hoogte willekeurig was. Zoals eerder vermeld gebeurden nationalisaties van 

buitenlandse MNO’s in de derde wereld immers in een veelheid aan verschillende regimes 

en ook in een veelheid aan verschillende industrieën.86   

 

“Latin America is the most fruitful area for this kind of study since the nationalization and 

economic nationalism have a longer history there than in any other area of the Third World.”87 

Nationalisaties waren er in de jaren 1960 eerder de uitzondering dan de regel en deze riepen 

zware sancties op. Een decennium later werden ze een alledaags feit, waardoor landen 

zoals Mexico, Cuba en Chili instonden voor het merendeel van nationalisaties in de 

ontwikkelingslanden voor 1965 (zie tabel 6). Sinds 1965 zouden de Afrikaanse landen het 

voortouw echter overnemen.88 Het onderzoeken van de activiteiten van MNO’s in Afrika 

“provide primary sources of economic contact between African countries and the 

industrialized world.”89  

 

Voor het optimaal uitwerken van de probleemstelling werd daarom verder gekozen voor een 

geografische afbakening door met twee casuslanden te werken, één uit Afrika en één uit 

Latijns-Amerika: Zambia en Chili. Het zijn twee landen die nagenoeg compleet afhankelijk 

waren van de export van één product: koper. Deze afhankelijkheid was geen eigen keuze 

was, maar hen opgelegd werd door een Westerse koloniale en imperiale traditie. Het zijn 

twee landen waar de Westerse economische dominantie daarom historisch verankerd was 

en er gesymboliseerd werd door de aanwezigheid van MNO’s die hun koperindustrie 

domineerden. Ook zijn het twee landen waar directe buitenlandse investeringen in de 
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koperindustrie sinds WO II de binnenlandse economie overheersten. Twee landen die 

gelijktijdig besloten de Westerse dominantie een halt toe te roepen door middel van het 

nationaliseren van de daar aanwezige koper-MNO’s. Deze nationalisaties werden er met 

andere woorden beschouwd als een van de manieren om de ongelijkheden opgelegd door 

het kader van internationale economische relaties, ontwikkeld door en voor de rijke en 

machtige naties, weg te werken. De overname door de Zambiaanse en Chileense overheid 

van de buitenlandse koperondernemingen werd er noodzakelijk bevonden voor het 

verzekeren dat economische activiteiten, de omvangrijke winsten uit de koperindustrie, 

binnen die landen vooral deze landen ten goede kwam en niet ten bate was van de 

buitenlandse MNO’s.  
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2.2 Afrika 

 

 

2.2.1 Mijnbouw in Afrika 

 

Volgens de moderne antropologie is Afrika de geboorteplaats van de mensheid, maar Afrika 

is ook de geboorteplaats van de mijnbouwactiviteit. Ondanks Afrika’s lange traditie van 

mijnbouw en metallurgie, begint het moderne ‘mineralenverhaal’ er pas rond de jaren 1900 

met de ‘diamantkoorts’ in Zuid-Afrika.90 Het ontginningen van deze mineralen vormde een 

belangrijke factor in de moderne economische ontwikkeling van het Afrikaanse continent.91 

 

Mijnbouw voor 1930 was er voornamelijk gebaseerd op diamant en goud, op metalen met 

weinig productieve toepassingen in de stedelijke economieën van Europa. Gedurende de 

jaren 1930 begonnen er enkele veranderingen op te komen in de exploitatie van industriële 

mineralen, vooral in het koper. Die veranderingen werden pas doeltreffend na WO II, in de 

jaren 1950-1960 (tabel 7). In de industrielanden expandeerde de metaalconsumptie toen ver 

boven de eigen binnenlandse minerale voorzieningen. Vrije toegang tot de mineralen van de 

derde wereld werd daarom een belangrijk element van het economisch dynamisme van de 

ontwikkelde landen doorheen deze periode.92 Een groeiend aantal Afrikaanse landen werd in 

zekere mate gedwongen hun productie specifiek op de mijnbouw af te stemmen, om zo aan 

de vraag van de Europese metropolen te kunnen voldoen. “In the advanced countries, these 

minerals provide a framework of an increasingly sophisticated system of production and 

consumption; while in Third World countries which export them, they represent a great 

historical opportunity.”93  

 

2.2.2 Afrikaans kolonialisme 

 

Hoewel mineraalspecialisatie nauw verbonden was met de koloniale geschiedenis, zou 

politieke onafhankelijkheid niet leiden tot een breuk ermee. Die koloniale geschiedenis kan, 

vanuit een sociaal-economisch standpunt, opgedeeld worden in drie periodes.  

Tussen 1880 en WO I, de periode van de ‘scramble for Africa’ (de fase van het Afrikaanse 

kolonisatieproces), zouden de koloniale heersers hun territoria grotendeels negeren. De 

kolonies wedren verwacht economisch zelfstandig en zelfonderhoudend te zijn en werden 
                                                 
90 Amin S., Mining in Africa Today: Strategies and Prospects, The United Nations University, Third World Forum, 
Studies in African Policial Economy, 1988, s.p. < http://www.unu.edu/unupress/unupbooks > 
91 Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic Development’, in: The Journal of 
Modern African Studies, 19, 3, September 1981, p. 380. 
92 Amin S., Mining in Africa Today: Strategies and Prospects, s.p. 
93 Amin S., Mining in Africa Today: Strategies and Prospects, s.p. 
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bestuurd door een handvol mannen, meestal uit het leger. In de gebieden waar Europeanen 

op zoek waren naar land en mineralen, zoals in Zuid- en Noord-Rhodesië, werd het 

Afrikaanse land ontvreemd. In deze gebieden werden de Afrikanen ingezet als arbeiders in 

de koloniale boerderijen, op de plantages en in de mijnen.94 De periode tussen de twee 

wereldoorlogen begon met het verdelen van het Duitse Afrikaanse rijk, onder een mandaat 

van de Volkenbond (1919-1946), tussen Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Japan. 

Voor Afrika was de inter-oorlog periode “the high water-mark of colonial rule.” In deze 

periode, gekenmerkt door grote Europese investeringen, vooral in gebieden waar de 

economie gebaseerd was op de mijnbouw, “multinational corporations began to loom large 

on the African scène.”95  Door het tekort aan voedsel en de daarmee correlerende stijgende 

vraag naar grondstoffen in het interbellum, wilden de Europese machten in de derde fase 

vooral ten volle winst halen uit hun kolonies. Zo steeg de koperexport vanuit de Britse kolonie 

Noord-Rhodesië aanzienlijk in deze laatste periode.96    

 

De politieke leiders van de nieuwe onafhankelijke Afrikaanse staten erfden afhankelijke 

economieën die nog steeds gebonden waren aan de vroegere koloniale machten door 

middel van handelspatronen en lidmaatschap van Europese munteenheden, voornamelijk de 

Franse frank en de Engelse Pond Sterling. De noodzaak drong zich op voor het herzien van 

Afrika’s mogelijkheden tot verbetering in de mijnbouwindustrie. Deze uitwerkingen van de 

nationale objectieven voor de industrie omvatten meer dan een verandering van sommige 

van de typische koloniale patronen van organisatie naar een gewenst patroon geschikt voor 

een onafhankelijke staat. De overheid moest, als prioriteit, een einde stellen aan de federale 

patronen van raciale dominantie, zo duidelijk aanwezig in de organisatie van de mijnen, en 

men moest dit verwezenlijken op een manier die de ontwikkelingsbelangen op geen enkele 

wijze schade kon berokkenen.97 Ze stonden voor immense problemen, in de socio-

economische alsook politieke sfeer. Aangezien er weinig grote ondernemingen waren in 

handen van Afrikanen zelf, werd de staat zelf bijna overal de agent van economische 

ontwikkeling. Het alternatief, en in de mijnbouwsector was er na onafhankelijkheid geen 

andere keuze, was dominantie door MNO’s, zoals te Congo-Leopoldville, Namibië en 

Zambia. Een andere koloniale erfenis was dat de groei van een markteconomie resulteerde 

in economische ongelijkheden tussen verschillende regio’s in deze landen, soms zelf binnen 

een bepaalde regio. De Copperbelt van Zambia is daar een voorbeeld van.98 

 

                                                 
94 Tordoff W., Government and politics in Africa, London, MacMillan, 1993, pp. 33-34. 
95 Tordoff W., Government and politics in Africa, p. 35. 
96 Tordoff W., Government and politics in Africa, p. 35. 
97 Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality. Mining labour and the Copperbelt in Zambian 
Development, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 11. 
98 Tordoff W., Government and politics in Africa, pp. 40-41. 
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2.2.3 Afrika en de grote ondernemingen 

 

In 1965 publiceerde de Ghanese staatsman Kwame Nkrumah een boek die in de derde 

wereld een belangrijke invloed zou uitoefenen op het denken over economische 

ontwikkeling.99 Zijn idee was dat kolonialisme vervangen werd door neo-kolonialisme, als 

laatste stadium van imperialisme, gekenmerkt door: “the State which is subject to it is, in 

theory, independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality 

its economic system and thus its political policy is directed from outside.”100 Hij ging verder en 

argumenteerde dat grote financiële belangengroepen controle uitoefenden over 

onafhankelijke staten, met als resultaat dat deze buitenlandse controle gebruikt werd voor 

“the exploitation rather than for the development of the less developed parts of the world.”101 

Vertrekkende vanuit een ander analytisch standpunt maar theoretisch grotendeels gelijk aan 

Nkrumah’s boek, zou een studie van Greg Lanning en Marti Mueller uit 1979, over de impact 

van internationale mijnbouwondernemingen op Afrika’s ontwikkeling, concluderen dat:  

 

Foreign mining companies created Africa's dependent economic structure and incorporated the 

continent into the world economy... today Africa's subordinate position in a world economy 

dominated by the advanced industrial nations is maintained by the giant international 

companies. The obstacles blocking the way are too great, and the forces too powerful, for a 

poverty-stricken African state, however richly endowed with resources, to develop its potential 

as part of the world capitalist system.102 

 

De onderontwikkeling van Afrika werd door deze auteurs beschouwd als het resultaat van de 

acties van buitenlandse mijnbouwondernemingen in de Afrikaanse economie. De structuur 

van de internationale mijnbouwindustrie werd er vooral gevormd door twee factoren: de hoge 

graad van onzekerheid die samenging met de ontginning en uitbuiting van eindige voorraden 

natuurlijke grondstoffen, en de hoge kostprijs van de kapitaalintensieve 

mijnbouwtechnologie. "These features account, in large measure, for the dominance of large, 

international, and vertically integrated firms in the mining industry.”103 In 1974 zouden 

bijvoorbeeld 21 internationale mijnbouwondernemingen – velen die een jaarlijkse winst 

                                                 
99 Nkrumah K., Neo-Colonialism: the last stage of imperialism, London, 1965. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., 
‘Transnational Corporations and Economic Development’, p. 367. 
100 Nkrumah K., 1968 edn., p. ix. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic 
Development’, p. 367. 
101 Nkrumah K., 1968 edn., p. x. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic 
Development’,  p. 367. 
102 Lanning G. and Mueller M., Africa Undermined: Mining Companies and the Underdevelopment of Africa, 
Harmondsworth, 1979, p. 495. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic 
Development’, p. 367. 
103 Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic Development’, p. 381. 
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hadden groter dan de BNP van hun gastlanden – de mijnbouwactiviteiten van Afrika 

domineren.104  

 

In het licht van de moeilijkheden bij het opeisen, in fiscale termen, van wat de Afrikaanse 

overheden als hun eerlijk deel van de minerale opbrengsten beschouwden, “many states 

have turned to government ownership of, and participation in, mining activities.”105 De 

reikwijdte van deze deelname van de overheid in de mijnbouwactiviteiten varieerde. In 

sommige gevallen limiteerde de overheid zich tot akkoorden met betrekking tot joint-

ventures. In andere gevallen werden buitenlandse mijnbouwondernemingen 

genationaliseerd. Tabel 8 toont het snelle tempo van het nationaliseringproces in Afrika. Prof. 

Leslie L. Rood berekende in 1976, dat in 1975 meer dan 50% van de petroleum- en minerale 

ontginningsprojecten te Afrika door middel van nationalisaties in handen van de diverse 

overheden vielen.106  

De overname van de mijnbouwsector leidde er niet altijd tot grotere controle. Daar waar de 

overheid de mijnbouwonderneming volledig overnam, was men bijvoorbeeld door een gebrek 

aan technische kennis nog grotendeels afhankelijk van die onderneming. Zo werden 

vroegere werknemers van die buitenlandse genationaliseerde ondernemingen, door alle 

ondernemingsniveau’s heen, dikwijls opnieuw tewerkgesteld. “Such arrangements may be 

highly favourable to a corporation, which is now assured of a fixed fee, and has no 

investment commitment in the enterprise.”107 Zo ook te Zambia bijvoorbeeld. De 

managementstructuur van een dergelijke Zambiaanse onderneming, Nchanga Consolidated 

Copper Mines Limited, geïllustreerd in figuur 2, toont duidelijk de monopolistische positie die 

buitenlandse deskundigen hadden in de technische-productie-onderdelen van het 

bedrijfsbestuur.108 

 

 

 

 

 
 

                                                 
104 The major mining companies operating in Africa are described in: Lanning G. and Mueller M., Africa 
Undermined, ch. 12. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic Development’, p. 
381. 
105 Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic Development’, p. 383. 
106 Rood L.L., ‘Nationalisation and Indigenisation in Africa’, in The Journal of Modern African Studies, 14, 3, 
September 1976, pp. 427-47. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic 
Development’, p. 384. 
107 There have been important changes not only in ownership but also in the financing of mining activities, with a 
shift from direct investment by TNCs to external finance. See: Radetzki M., ‘Changing Structures in the Financing 
of the Minerals Industry in LDC’, in Development and Change, ii, i, 1980, pp. I-15. In: Kirkpatrick C. and Nixson F., 
‘Transnational Corporations and Economic Development’,p. 385. 
108 Libby R.T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the Displacement of Development Policy in Zambia’ in: 
African Studies Review, 23, 1, April 1980, p. 41. 
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We are in part to blame, but this is the curse of  
being  born with a copper spoon in our mouths.109 

Kenneth Kaunda, 1978 

 

 

2.3 Zambia110 

 

 

2.3.1 Streven naar politieke onafhankelijkheid 

 

Het eerste Europese contact dat de geschiedenis van Zambia zou veranderen, is terug te 

brengen tot 1853 wanneer de beroemde Schotse missionaris en ontdekkingsreiziger David 

Livingstone (1813-1873) doorheen Centraal-Afrika reisde en de Victoriawatervallen 

ontdekte.111 De uitbreiding van het Britse gezag in dit deel van Afrika was vooral toe te 

schrijven aan de ijverige imperialist en machtige financier Cecil John Rhodes (1853-1902). 

Cecil Rhodes was een Britse Zuid-Afrikaan die fortuin maakte in de diamantmijnen van 

Kimerley, de Britse Zuid Afrika Compagnie (BZAC) oprichtte (1889) en de Zuid-Afrikaanse 

Republieken wilde verenigen tot één kolonie onder de Britse vlag. Door middel van dubieuze, 

naderhand zeer betwiste, overeenkomsten over concessies met de plaatselijke stamhoofden, 

veroverde de BZAC steeds meer gebieden ten noorden van de Limpopo-rivier en tegen 1895 

was heel Rhodesië veroverd. Deze dubieuze en bedrieglijke overeenkomsten zouden na WO 

II het pad effenen voor aanspraken van de Britse overheid op de Zambiaanse 

bodemschatten.112  

 

De exploitatie van mineralen in Noord-Rhodesië groeide in belang naar het einde van de 19e 

eeuw toe, waarbij vooral het vooruitzicht op een potentiële begraven goudschat een 

belangrijke aantrekkingskracht uitoefende. Onder de administratieve controle van de BZAC 

                                                 
109 Kaunda quoted in Africa Record, 23, January-February 1978, p. 34. In: Shafer M., ‘Capturing the mineral 
multinationals: advantage or disadvantage?’, in: International Organization, 37, 1, Winter 1983, p. 49.  
110 Nota in verband met Zambiaanse munteenheden en maten: In januari 1967 werd de Britse pond vervangen 
door een nieuwe munteenheid de Kwacha. Twee Kwacha waren gelijk aan één oude pond sterling, voor de Britse 
devaluatie in november 1967. Aangezien Zambia toen geen devaluatie kende, was de Kwacha in die tijd 
ongeveer 0,58 pond sterling waart. In december 1971, werd de Kwacha officieel gekoppeld aan de US dollar, 
waardoor zijn sterling waarde daalde naar 0,54 pond. De Kwacha was ongeveer 1,40 dollar waard tot de 
Amerikaanse devaluatie in februari 1973, toen diens waarde toenam tot 1,55 dollar.  
Voor Zambia in 1970 het metrische maten- en gewichtenstelsel aannam, werd het avoirdupoidsstelsel met “short 
ton” (2000 Engelse pond) en “long ton” (2204 Engelse pond) gebruikt. Vanaf 1970 was de metrische ton (2204,6 
Engelse pond), uitgedrukt als “tonne” and “tonnes”, de standaardeenheid. In: Sklar R.L, Corporate power in an 
African state: the political impact of multinational mining companies in Zambia. Berkeley (Calif.), University of 
California press, 1975, p. 23. 
111 Sklar R.L., Corporate power in an African state: the political impact of multinational mining companies in 
Zambia, Berkeley, University of California Press, 1975, p. 9. 
112 Vaerendonck S., Politiek en Economie in Zambia (tussen 1964 en 1975), RUG, diss. Lis. politieke 
wetenschappen, 1993, p. 3.  
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zouden meerdere pionierfirma’s en individuen daarom uitgebreid de bodem exploreren. De 

aantrekkingskracht van Noord-Rhodesië werd nog sterker met de ontdekking in 1906 van 

minerale rijkdommen in Belgisch Congo, net over de grens met Noord-Rhodesië. Dit succes 

in Congo “was more than enough to stir the interests of hard-headed financiers in London, 

New York, and Johannesburg”.113  

 

Vanaf 1919 veranderde de BZAC zijn beleid “of granting individual prospecting licenses to 

one of granting exclusive prospecting rights to large companies.”114 Voor het bevorderen van 

de mijnbouw besloot men daarom in 1922 doelbewust de oprichting van ‘strongly capitalized 

mining companies’ te ondersteunen.115 Die ondernemingen kregen over aanzienlijke 

gebieden exclusieve ontginningsrechten, op voorwaarde dat ze jaarlijks een bepaald bedrag 

zouden spenderen aan het exploreren van de bodem. In ruil zou de BZAC onder meer 

aandeelhouder worden in elke nieuwe mijnonderneming die opgericht werd. Tussen 1922 en 

1936 kende de BZAC ontginningsrechten toe aan de Rhodesian Congo Border Concession 

(die een gebied van 52.000 mijl² toebedeeld kreeg), aan de N'Kana Concession (1800 mijl²) 

en aan nog vier andere ondernemingen, allen goed voor 122.000 mijl² te ontginnen 

grondgebied.116 “It has been commended by one authority as perhaps the most important 

single step which led to the opening up of the Copperbelt.”117 

  

Wanneer de Compagnie in 1924 zijn administratieve verantwoordelijkheden doorgaf aan de 

Kroon118, bleef het bezit van de minerale rechten in Noord-Rhodesië grotendeels in diens 

handen. De waarde van deze rechten werd duidelijk wanneer de mijnen van de Copperbelt 

van Noord-Rhodesië (zie figuur 3) in werking traden. In 1925 bedroeg het inkomen van de 

Compagnie uit de mijnbouw “a paltry £12.781; by 1937 it had risen to £311.000 per annum; in 

1964 it was estimated by the Northern Rhodesian government that by then the company had 

received a total of £70 million after tax in royalty payments.”119  

                                                 
113 Alford B.W.E. and Harvey C.E., ‘Copperbelt Merger: the Formation of the Rhokana-Corporation, 1930-1932’, 
in: The Business History Review, 54, 3, Autumn 1980, p. 331. 
114 Alford B.W.E. and Harvey C.E., ‘Copperbelt Merger’, p. 332.  
115 Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 11. 
116 Alford B.W.E. and Harvey C.E., ‘Copperbelt Merger’, p.332. 
117 Prain R.L., The Copperbelt of Northern Rhodesia, The Henry Morly Lecture, London, Royal Society of Arts, 
1955, pp. 7-8. See also Bancroft, p. 73; and Coleman F. L., The Northern Rhodesia Copperbelt 1899-1962, 
Manchester, Manchester University Press, 1971, pp. 32-35. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 
37.  
118 In 1923 werd Zuid Rhodesië een kolonie met zelfbestuur. Het daaropvolgende jaar werd de administratieve 
controle in Noord-Rhodesië overgedragen van de Compagnie naar de Imperiale overheid; aan het Britse 
Ministerie van Koloniën. Door de hoge kosten van rechtstreeks bestuur en een gebrek aan blanke kolonisten werd 
overgegaan tot de instelling van een ‘indirect rule’ systeem, waarbij de macht verdeeld werd tussen de Britse 
koloniale ambtenaren en de traditionele zwarte leiders. In: Vaerendonck S., Politiek en Economie in Zambia, p. 5.  
119 Slinn P., “Commercial Concessions and Politics during the Colonial Period: The Role of the British South Africa 
Company in Northern Rhodesia, 1890-1964”, African Affairs, 70, October 1971, pp. 365-385. In: Sklar R.L., 
Corporate power in an African state, p. 11.  
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In vergelijking met het koper uit de mijnen van Katanga, waar koperoxide-ertsen ongeveer 

15% koper bevatten, waren de koperertsen uit Noord-Rhodesië met ongeveer 3 tot 5% koper 

veel minder winstgevend. Die waardebepaling werd herzien rond 1925, toen in de Copperbelt 

immense deposito’s sulfide ertsen gevonden werden op opereerbare dieptes onder de 

allerhoogste lagen van oxide ertsen.120 De technische en financiële gevolgen van die 

ontdekking kunnen als volgt verklaard worden: “Sulfide ores can be fed directly into smelting 

furnaces after the crushing and concentrating process, whereas with oxide ores a leaching 

process is necessary to extract copper. In the twenties the cost of processing sulfide ores 

was much lower than handling oxide ores of equal copper content. Thus, the discovery of 

extensive sulfide ores opened up a highly lucrative investment opportunity in Northern 

Rhodesia.”121 Deze ontdekkingen veranderde volledig de mijnbouwvooruitzichten in de regio 

en leidde tot de oprichting van een aantal ondernemingen ter exploitatie van de mijnen. 

Tegen 1930 controleerden vijf dergelijke ondernemingen er de koperproductie: Rhodesian 

Congo Border Concession (1923); N'Changa Copper Mines Ltd. (1926); Bwana M'Kubwa 

Copper Mining Company Ltd. (1910), die in 1924 een meerderheidsaandeel kreeg in het 

N'Kana gebied; Roan Antelope Copper Mines Ltd. (1927) en Mufulira Copper Mines Ltd. 

(1930).122 De geschatte grootte en kwaliteit van deze koperreserves worden weergegeven in 

tabel 9.  

De Grote Depressie in de jaren ’30 en een sterke daling in de koperprijzen verstoorde er 

echter de productie en de ontwikkeling; gevolgd door sluitingen te Bwana Mkubwa, 

Chambishi en Kansanchi. Een gestage groei volgde, waarbij de Noord-Rhodesische 

koperproductie steeg van 68.000 long tons in 1932 tot 212.000 long tons in 1939 (zie tabel 

10). De volgende grote versnelling in de productie vond plaats tijdens de jaren 1950, toen 

aanzienlijke investeringen plaats vonden in zowel techniek als in nieuwe mijnen.123 

 

Het koper werd echter niet geconsumeerd in Noord-Rhodesië zelf, noch werden de winsten 

er geïnvesteerd in de economie, behalve voor verdere mijnbouwuitbreidingen en sommige 

infrastructuurprojecten. Professor-emeritus in de Antropologie Bernard Magubane omschreef 

dit als een ‘colonial capitalist mode of production’. In zijn verklaring daarvan merkte hij op dat: 

“[...] the capitalist mode of production dominates the precapitalist modes and subjects their 

                                                 
120 For technical reasons sulphide ores found below the surface could be mined at grades far lower than those 
required for the profitable exploitation of oxidised ores. The Katanga ore bodies had thicker layers of oxidised ores 
at the surface, but these were usually of far higher grades than the oxidised ores found in Northern Rhodesia; the 
combination of high grades and ease of discovery made Katanga copper initially the more attractive prospect. In: 
Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 6.  
121 Baldwin R.E., Economic Development and Export Growth: A Study of Northern Rhodesia, 1920-1960, Berkeley 
and Los Angeles, University of California Press, 1966, p. 31. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 
10.  
122 Alford B.W.E. and Harvey C.E., ‘Copperbelt Merger’, pp.332-333. 
123 Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, pp. 6-7. 
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manpower to its needs and the logic of its mode of functioning, i.e., integrates them more or 

less in the mechanism of its own reproduction.”124  

Rekeningen tonen aan dat met het samensmelten van Noord en Zuid-Rhodesië in 1953 (de 

Federatie van Rhodesië en Nyasaland), Noord-Rhodesië elk jaar ongeveer 7 miljoen pond 

verloor aan het Zuiden – een totaal van 70 miljoen pond tijdens het tienjarig bestaan van de 

Federatie.125 In Noord-Rhodesië was de Afrikaanse oppositie tegen die Federatie daarom 

ook wijdverspreid en intens. In hun ogen stond de Federatie voor een uitbreiding van blanke 

macht in Zuid-Rhodesië naar het noorden; daarom werd deze als een bedreiging aanzien 

voor Afrikaanse grondbezitters en als een achterwaartse stap van de Afrikaanse 

onafhankelijkheid richting permanente blanke dominantie en toenemende raciale 

discriminatie.126  

De wortels en expressies van het Afrikaanse nationalisme, zowel in Noord-Rhodesië en 

Nyasaland, zijn terug te brengen tot deze dagen van de Europese bezetting. De eigenlijke 

aanzet tot antikoloniaal nationalisme in beide landen, wat samenging met de oprichting van 

politieke massaorganisaties, kwam tijdens en als resultaat van de campagne tegen de 

Federatie. In die optiek ontstond onder leiding van Kenneth David Kaunda het Zambiaanse 

Afrikaanse Nationale Congress.127 In 1959 werd deze organisatie verboden en werden diens 

leiders gevangen gezet. Toen Kaunda vrij kwam uit de gevangenis had hij een aura van ‘een 

nationale held’128, om zo voorzitter te worden van de Verenigde Nationale 

Onafhankelijkheidspartij (United National Independence Party, UNIP), die tijdens zijn 

afwezigheid door zijn aanhangers opgericht werd. Het feit dat deze laatste obstakels in de 

weg naar onafhankelijkheid snel, vredig en zonder noemenswaardige economische 

verstoringen overwonnen werden was niet in het minst toe te schrijven aan de 

persoonlijkheid van Kenneth Kaunda. Het meest opmerkzame hierbij was dat deze leider van 

                                                 
124 Gutkind P. and Wallerstein I. (ed.), ‘The Evolution of the Class Structure in Africa’ in: The Political Economy of 
Contemporary Africa, Beverly Hills and London, Sage Publications, 1976, p. 170. In: Burdette M.M., 
‘Nationalization in Zambia: A Critique of Bargaining Theory’ in: Canadian Journal of African Affairs, 11, 3, 1977, 
pp. 475-476. 
125 Rotberg, p. 295. Barber W.J. has commented, “In the last pre-federal year, Northern Rhodesia collected about 
60 percent of Central African public revenue; by 1957-58, its share had fallen to less than 20 percent. …No one 
can say precisely what Northern Rhodesian revenues would have been in the absence of federation. But there 
can be no question that the Copperbelt has been the financial backbone of the federal structure” (“Federation and 
the Distribution of Economic Benefits”, pp. 83-84). Confirmatory evidence is summarized by Hazelwood A., “The 
Economics of Federation and Dissolution in Central Africa”, in African Integration and Disintegration: Case Studies 
in Economic and Political Union, London, Oxford University Press, 1967, pp. 207-215. In: Sklar R.L., Corporate 
power in an African state, p. 16.   
126 United Kingkom, Report of the Advisory Commission on the Review of the Constitution of Rhodesia and 
Nyasaland, Cmnd. 1148, London, 1960, pp. 16-21. Logically, Africans in Southern Rhodesia were more inclined to 
hope that federation would mitigate the severity of repression in their country. Ibid., p. 21. In: Sklar R.L., Corporate 
power in an African state, p. 15.  
127 Kaunda K.D., Zambia Shall Be Free: An Autobiography, London, Heinemann, 1962, pp. 88-103. The name 
“Zambia” is derived “from a contraction of Zambezia, the earlier term for the general area of Northern Rhodesia”. 
In: Rotberg R.I., The Rise of Nationalism in Central Africa: The Making of Malawi and Zambia, 1873-1964, 
Cambridge, Harvard University Press, 1965, p. 291. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 15.  
128 Kaunda K.D., Zambia Shall Be Free, p. 310. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 15.  
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UNIP erin slaagde zijn eigen persoonlijke ideaal van niet-raciale democratie om te vormen 

naar een publiek ideaal voor de nieuwe staat.129  

 

Tegen het einde van 1963 ontbond Groot-Brittannië de door tegenslag geteisterde Federatie 

van Rhodesië en Nyasaland. In 1964 regenereerden de twee Centraal-Afrikaanse 

protectoraten als de onafhankelijke staten Malawi en Zambia. Zambia werd een 

onafhankelijke republiek op 24 oktober 1964. Maar, “political independence changed very 

little of the structure of the political economy of the region.”130  

 

De nieuwe staat werd geboren onder een sterk gesternte. De wereldkoperprijs begon rond 

1963-1964 aan een klim die tot 10 jaar zou aanhouden, waardoor Zambia voldoende 

financiële middelen had om de talrijke plannen en voornemens, die reeds voor de 

onafhankelijkheid uitgesproken werden, waar te maken. In het onafhankelijkheidsjaar werd 

voor het eerst een jaarlijkse koperproductie van meer dan 60.000 ton bereikt. Zambia kwam 

zo op de derde plaats te staan in de lijst van wereldkoperproducenten, na de VS en de 

USSR.131 Tegenover deze gunstige evolutie van de exportinkomsten stond echter een groot 

aantal problemen. Eerst en vooral moest de eenheid van het land bewaard worden. Het 

negatief nationalisme, de strijd tegen eenzelfde vijand, dat de talrijke stammen tot dan toe 

gebonden had, moest omgebogen worden in een positief nationalisme dat iedereen moest 

aansporen om bij te dragen tot de ontwikkeling van het land. Daarnaast moest Zambia, om 

echt onafhankelijk te worden, bestuurd worden door haar eigen mensen, en niet door Britten 

of Zuid-Afrikanen, die ook na oktober 1964 veelal op hun plaats gebleven waren. 132 

 

2.3.2 Zambia en koper 

 

Op de vooravond van de onafhankelijkheid bezat Zambia een technologisch moderne 

mijnenclave met enkele aanhangsels, vooral langs de spoorweg, te midden van een rurale 

en traditionele overlevingseconomie. De Zambiaanse economie van 1964 kende dus twee 

economische invloedssferen, waarbij de ontwikkeling van de ene de andere niet echt ten 

goede uitkwam of zelf tegenhield. Over die dualistische economie merkte Charles Elliott op 

dat “no country in Africa faces such a contrast between, on the one hand, an urban industrial 

sector that is growing and developing very rapidly, and on the other hand, a semi-stagnant 

rural economy which seems to defy, often at very considerable expense, all attempts at 

                                                 
129 Black Government? A Discussion between Colin Morris and Kenneth Kaunda, Lusaka, 1960, esp. chap. 3: “We 
Want a Colour Blind Society”, pp. 41-56; also Legum C. (ed), Zambia: Independence and Beyond: The Speeches 
of Kenneth Kaunda, London, Nelson, 1960. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 18.  
130 Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia’, p. 477. 
131 Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 7. 
132 Vaerendonck S., Politiek en Economie in Zambia, p. 10.  
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restructuring it in the process of growth.”133 Als gevolg: “Zambia inherited a great mining 

industry that was poorly and minimally integrated with the national economy as a whole.”134 

 

Onafhankelijk Zambia was voorzien van een grote bron van rijkdom: “a copper industry 

second to none among the copper exporting nations of the world.”135 Onder koloniale 

heerschappij had deze industrie zowel aanzienlijke winsten opgeleverd voor de buitenlandse 

eigenaars en aanzienlijke publieke inkomsten die vooral gebruikt werden om de interesses 

van de blanke kolonialisten in Noord- en Zuid-Rhodesië te financieren. Ondertussen werd er 

nagenoeg niets gedaan voor het bevorderen van de materiële belangen van de Afrikaanse 

inwoners.  

Om doeltreffend om te gaan met de uitdagingen die de koperindustrie met zich meebracht, 

moest de overheid de graad van consistentie tussen zijn economische resources en 

economische doelen maximaliseren. Omdat die ambitieuze doelen realistisch moesten zijn, 

moest de overheid een grotere kennis verkrijgen van de koperindustries potentiële 

opbrengsten en moest men meer controle krijgen over diens verwezenlijkingen, meer 

controle dan men kon verkrijgen als men de koloniale patronen van controle en eigendom 

zou behouden. Zonder hervormingen in de organisatie van de mijnbouwsector, zouden de 

verwezenlijkingen van de overheid waarschijnlijk ondermijnd worden door een zwaar 

onevenwicht tussen zijn economische doelen en economische macht. De hervormingen van 

1969-1970 vertegenwoordigen een duchtige poging door de overheid om die onevenwichtige 

situatie op te lossen.136 

 

Elliottt schreef: “An appreciation of the structure of Zambia’s economy inevitably begins with 

emphasis upon the dominant position occupied by the copper industry.”137 Tijdens de eerste 

zes jaar na de onafhankelijkheid (1965-1970) droeg de koperindustrie bij tot 45% van de 

netto binnenlandse productie, 60% van de overheidsinkomsten en 95% van de totale 

exportopbrengsten.138 In tabel 11 en tabel 12 wordt die bijdrage weergegeven, beginnend 

vanaf 1965. Enkel vier ander Afrikaanse landen kenden een hogere proportie in hun totale 

exportopbrengsten: Libië (petroleum), Mauritanië (ijzererts), Mauritius (suiker) en Gambia 

(aardnoten). Een belangrijk gevolg van de dominantie van de koperindustrie was dat de 

koperproductie er voldoende was om winsten uit de buitenlandse handel en uit 
                                                 
133 Elliott C., Constraints on the Economic Development of Zambia, Nairobi, Oxford University Press, 1971, p. 9.  
134 An interindustry study by Norman Kessel shows that transactions between the copper companies and other 
Zambian enterprises in 1966 were “largely limited to only a few producing sectors”, “Mining and the Factors 
Constraining Economic Development” in: Elliott C., Constraints on the Economic Development of Zambia, p. 261. 
135 Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 29. 
136 Sklar R.L., Corporate power in an African state, pp. 29-30. 
137 Elliott C., Constraints on the Economic Development of Zambia, p. 3. 
138 Based on Copper Industry Service Bureau, Mindeco Mining Year Book of Zambia 1971, Kitwe, p. 24. Charles 
Elliot notes that “the proportion of total exports accounted for by the leading sector” in Zambia is exceeded in only 
four African countries: “Libya (petrol), Mauritania (iron ore), Mauritius (sugar) and Gambia (groundnuts)”. In: Elliot 
C., Constraints on the Economic Development of Zambia, p. 3. 
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belastingsopbrengsten te verkrijgen op een niveau gelijkaardig aan, en tussen 1968-69 zelf 

boven, het absorptievermogen van de volledige economie.139 In tabel 13 ziet men een 

vergelijking tussen de waarde van de export en de waarde van overheidsinkomsten als een 

percentage van het BNP voor een aantal Afrikaanse landen en India. Een tabel die het 

contrast toont tussen de hoge percentages van Zambia ten opzichte van andere Afrikaanse 

landen en het gelijkaardige contrast tussen Afrika en India. 

Dankzij een economie gedomineerd door een zeer productieve mijnbouwsector, was het 

Zambiaanse inkomen per capita aanzienlijk hoger dat deze van zijn Afrikaanse buurlanden. 

In tabel 14 kan men bijvoorbeeld zien dat het BNP per capita te Zambia (1970) meer dan vier 

maal zo groot was dan dat van zijn drie buurlanden, waar vergelijkbare data voor terug 

gevonden werden; Tanzania, Zaïre en Malawi.140  Deze tabel toont ook aan dat de 

Zambiaanse economie opener was dan deze van vele andere Afrikaanse landen, dit 

betekent dat de ratio van import en export ten opzichte van het BNP relatief hoog was. De 

Zambiaanse ratio’s in 1970 waren enkel gelijkaardig aan die van Zaïre: een land dat, hoewel 

veel groter qua territorium en bevolking en armer in termen van BNP per capita, ook 

voornamelijk afhankelijk was van de export van mineralen.141  

Zonder het koper zou Zambia waarschijnlijk een relatief arm landbouwgericht, 

arbeidsexporterend land geweest zijn, zoals Malawi en Mozambique.142 De directe bijdrage 

van de koperindustrie was er echter grotendeels afhankelijk van de wereldkoperprijzen en 

kende een drastische verandering in 1975, toen een combinatie van dalende prijzen, 

toenemende kosten en transportproblemen voor substantiële verliezen zorgde. Tot 1970 was 

meer dan de helft van de overheidsinkomsten direct terug te brengen tot de koperindustrie. 

Zelfs na de heffing van nieuwe schulden en nieuwe belastingen als resultaat van de 

gedeeltelijke nationalisatie, bleef die proportie ongeveer een derde. Verruit de grootste 

bijdrage was terug te brengen naar de exportopbrengsten. Zelfs in 1975 zakte de productie 

van koper en kobalt niet onder de 93%.143 Zambia’s inkomsten uit buitenlandse handel waren 

met andere woorden nagenoeg volledig afhankelijk van de hoeveelheid en de waarde van 

het geëxporteerde koper.144 

 

 

                                                 
139 Elliott C., Constraints on the Economic Development of Zambia, p. 4.  
140 In U.S. dollar terms at 1970 prices; no adjustments were made for possible differences in price levels between 
countries. In: Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 11.  
141 Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 10-11. 
142 Fry J. and Harvey C., ‘Copper in Zambia’, in Pearsons S.R. and Cownie J. (eds.), Commodity Exports and 
African Economic Develoment, Lexington, Massachusetts, DC. Heath and Co., 1974, p. 205. In: Daniel P., 
Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 6.  
143 Cobalt sales in 1975 amounted to just under 7 million Kwacha, or 1,5 per cent of the copper industry’s value of 
exports. Cobalt contained in copper ore mined at Chibuluma, Konkola, Luanshya and Rokana divisions. In: Daniel 
P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 8.  
144 Daniel P., Africanisation, Nationalisation and Inequality, p. 8.  
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2.3.3 Nationalisatie onder Kenneth Kaunda 

 

In de periode net voor de onafhankelijkheid, dwong Kaunda de BZAC afstand te doen van 

zijn minerale rechten voor 4 miljoen pond. Groot-Brittannië en Zambia zouden elk de helft 

van deze som betalen. Zambia’s bijdrage was eerder een ‘teken van goede wil’ dan een 

erkenning van enige legale of morele verplichting.145  

Het verwijderen van deze parasitaire eigendomsrechten nam niet alle gevoelens van 

ongenoegen in Zambia tegen het overgeërfde systeem van minerale controle weg. Zo bleven 

verschillende minerale ondernemingen in het land in bezit van minerale rechten. 

Tegelijkertijd hadden deze zogenaamde speciale rechten, in handen van de ondernemingen 

“in perpetuity, i.e., forever and ever”146, het effect van het behoeden van monopolistische 

minerale rechten in grote gebieden waar nog weinig tot geen exploratie of mijnbouw 

aanwezig was. Daarom werden die rechten beschouwd als schendingen van het recht van de 

Zambiaanse overheid op economische ontwikkeling via het controleren van de eigen 

natuurlijke grondstoffen.  

Vier jaar na de onafhankelijkheid, in de Mulungushi Hervormingen van 1968, identificeerde 

Kaunda vier sectoren in de Zambiaanse economie: staatsbedrijven, private Zambiaanse 

ondernemingen, bedrijven van uitgeweken buitenlanders met een Zambiaanse 

verblijfsvergunning en ondernemingen onder buitenlandse controle. Hij merkte met enig 

ongenoegen de dominantie van deze laatste sector op.147 

De beoogde doelstellingen van deze hervorming bestonden uit het nationaliseren van 23 

ondernemingen, de limitering van de repatriëring van de winsten, het ontzien van niet-

Zambianen van bankkredieten en verdrijving van niet-Zambianen (vooral Aziaten) uit de 

kleinhandel en bouwsector om zo plaats te maken voor Zambiaanse coöperatieven en 

individuele entrepreneurs.148 In dat zelfde jaar, in een van zijn eerste hervormingsspeeches, 

sprak Kaunda: “...three and a half years after Independence there is not a single Zambian-

owned business on Cairo Road [the first-class trading area in the capital city of Lusaka]. 

There is not even a resident expatriate business or a foreign controlled business or any 

business for that matter with a Zambian manager on Cairo Road.”149 In die speech 

bekritiseerde Kaunda vooral zeer scherp de kopermijnbouwondernemingen, omdat ze op 

                                                 
145 Hall R., Zambia, London, Pall Mall Press, 1968, p. 233. 
146 Towards Complete Independence, Address by…K. D. Kaunda, pp. 30-33. This phrase is attributed by President 
Kaunda to Cecil Rhodes. Cf. The Conscession of King Lewanika, Paramount Chief of the Barotse Nation, to the 
British South Africa Company, 1900, in Gann L. H., The Birth of a Plural Society, Manchester, Manchester 
University Press, 1958, p. 216. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 37.  
147 Marx K., ‘Appendices’, Grulmdrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, Harmondsworth, 
Middlesex, England and Baltimore, Maryland, Penguin Books, 1973, p. 107. In Burdette M.M., ‘Nationalization in 
Zambia’, p. 477. 
148 Elliott C., Constraints on the Economic Development of Zambia, pp. 16-17. 
149 Republic of Zambia, Zambia Towards Independence, Address by His Excellency Dr. K. D. Kaunda, President 
of the Republic of Zambia, to the National Council of the United National Dependence Party, at Mulungushi, April 
19, 1968, Lusaka, n.d., p. 30. In: Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia’, p. 480. 
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geregelde tijdstippen grote delen van hun winsten in de vorm van dividenden naar het 

buitenland verstuurden. “Instead of re-investing, [he alleged], they have been distributing 

over 80% of their profits every year as dividends.”150 Daarom verklaarde hij dat geen enkele 

buitenlandse onderneming de toestemming kreeg meer dan 50% van zijn nettowinst of 30% 

van zijn aandelenvermogen in de vorm van dividenden te betalen buiten Zambia.  

In juni 1969 werd een speciaal referendum gehouden over Artikel 18 van de Grondwet van 

Zambia. Kaunda verklaarde dat dit Artikel met opzet door de Britten in de grondwet geplaatst 

was voor het beschermen van de belangen van hun mijnbouwondernemingen.151 In dat 

referendum werd de weg voor de overheid geopend om Artikel 18 te wijzigen zodat men nu 

de nog niet aangeschafte minerale rechten en de extensieve mijnbouwrechten van de 

belangrijkste mijnbouwgroepen kon onteigenen zonder compensatie. Dit nieuwe beleid werd 

uitgewerkt in de Mines and Minerals Act van 1969. Die Mines and Minerals Act luidde het 

bestaan in van mijnbouwhuurcontracten van 25 jaar voor zowel de bestaande en nieuwe 

mijnen. Exclusieve prospectierechten van beperkte duur, ontwikkeld voor specifieke 

gebieden, zouden enkel en alleen toegekend worden onder voorwaarde dat de overheid 

bevoegd zou zijn om een meerderheidsaandeel te krijgen in nieuwe mijnen die daaruit 

voortkwamen. Anderzijds zouden alle mijnbouwrechten in gebieden waar geen ontginningen 

werden gedaan sinds de onafhankelijkheid terug in handen komen van de staat.152  

 

De mijnbouwindustrie bleef tot 1970 gecontroleerd door twee buitenlandse ondernemingen: 

de Anlgo American Corporation Group en de Rhodesian Selection Trust Group (zie bijlage 1 

en figuur 4 voor een schematische weergave van deze ondernemingen voor en na de 

nationalisaties). In 1969 produceerde deze eerste groep 52% van alle koperopbrengsten te 

Zambia, terwijl de tweede groep 48% produceerde.153 Maar, “in August 1969 President 

Kaunda announced his government’s decision to acquire a 51 percent interest in the existing 

mines, and at least that much of the ownership of mines that would be opened in the 

future.”154 Deze verklaring, die kwam na eerdere ontkenningen vanwege de overheid om de 

mijnen te nationaliseren, verraste velen. In het verklaring van zijn handelen, benadrukte 

                                                 
150 Republic of Zambia, Zambia Towards Independence, Address by His Excellency Dr. K. D. Kaunda, President 
of the Republic of Zambia, to the National Council of the United National Dependence Party, at Mulungushi, April 
19, 1968, Lusaka, n.d., p. 45. In: Sklar R. L., Corporate power in an African state, p. 54.  
151 Towards Complete Independence, Address by…K. D. Kaunda, p. 31. Hall R. also suggests that section 18 had 
been written to protect the mineral rights of the BSA Company. Zambia, p. 323; and see Faber, pp. 49-50. In: 
Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 37-38. 
152 Republic of Zambia, The Laws of Zambia, chap. 329: See Drysall A. R. and Langevad E. J., The Mines and 
Mineral Act, 1969, and The Mineral Tax Act, 1970, Economic Report No. 26, Republic of Zambia, Ministry of State 
Participation, Lusaka, 1970; and the succinct analysis by Drysall A. R., “Prospecting and Mining Activity, 1985-
1970”, in Bostock and Harvey (ed.), Economic Independence and Zambian Copper, pp. 77-81. In: Sklar R.L., 
Corporate power in an African state, p. 38.  
153 Copper Industry Service Bureau, RST and Anglo American Corporation Mining Year Book of Zambia, 1969, 
Kitwe, p. 5. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 30.  
154 Towards Complete Independence, Address by His Excellency the President Dr. K. D. Kaunda, to the UNIP 
National Council held at Matero Hall, Lusaka, August 11, 1969, Lusaka, n.d. In: Sklar R.L., Corporate power in an 
African state, p. 34.  
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Kaunda zijn voortdurend misnoegen met het investerings- en ontwikkelingsbeleid van de 

mijnondernemingen. Een andere verklaring was terug te vinden in het politiek getouwtrek 

binnen de heersende partij. Door het nationaliseren van de mijnen, Kaunda ‘appeared to 

steal the thunder of radicals within the UNIP’. Het tijdstip van Kaunda’s uitspaken, liep vooruit 

op een directe confrontatie tussen aanhangers en tegenstanders van de controversiële vice-

president Simon Kapwepwe, die in een later stadium met de partij zou breken.155 

Op 1 januari 1970 schafte de Zambiaanse overheid zich 51% van de aandelen aan van 

zowel AAC en RST. Enerzijds werd het bestaande patroon van dubbele organisatie onder 

deze nieuwe regeling behouden, dit voor financiële- en beheersdoeleinden.156  Deze twee 

ondernemingsgroepen moesten anderzijds wel afstand doen van meer dan 65.000 mijl² en 

ze moesten licenties aanschaffen voor de onmiddellijke ontginning van iets minder dan 

10.000 mijl² van dat territorium.157  

In ruil voor dit 51% aandeel in de in werking zijnde ondernemingen, vaardigde een nieuwe 

staatsonderneming, Zambia Industrial and Mining Corporation Limited (ZIMCO), leningen en 

obligaties uit aan 6% interest per jaar, die aanvaard werden door de vroegere eigenaars. 

Terugbetalingen werden berekend op basis van de boekwaarde van de roerende en 

onroerende goederen van de getroffen ondernemingen op het einde van 1969, een 

rekenmethode die niet door alle ondernemingen aanvaard werd.158 Deze waarde werd 

geschat op een totaal van 574 miljoen dollar: 343,3 miljoen dollar voor AAC en 230,7 miljoen 

dollar voor RST. Met een respectievelijke herstelbetalingperiode van twaalf en acht jaar.159  

Om de nieuwe afspraken makkelijker in werking te laten treden, consolideerde elke 

mijnbouwgroep de mijnbouw-, smelt- en raffinaderijactiviteiten van de afzonderlijke getroffen 

ondernemingen in één nieuwe onderneming. Bancroft Mines Limited, Nchanga Consolidated 

                                                 
155 It has been reported that seven out of eight provincial delegations to a conference of the UNIP National Council 
in August 1969 had planned to support a motion of no confidence in the vice-president. This would have alienated 
many Bemba-speaking members of the party. President Kaunda set forth the new economic policy in his opening 
address. He then adjourned the conference, instructing the delegates to return to their home areas to explain and 
defend “the economic revolution”. Meredith M., “Zambia: Kaunda on Top”, Africa Report 15, May 1970, pp. 5-6.: 
Legum C. (ed), Africa Contemporary Record, London, 1970, 2:B231. In: Sklar R. L., Corporate power in an African 
state, p. 34. 
156 Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 30. 
157 Africa Research Bulletin, Economic Financial and Technical Series 7, 1 February 1970, p. 1593 (A). The 
special grant and prospecting areas held by RST were reported to total 44.502 square miles. Garlic W. G., “How 
the Copperbelt Orebodies Were Formed”, Horizon, August 1959, p. 10. apparently the holdings of the Anglo 
American Corporation totalled between 25.000 and 30.000 square miles, indicating a grand total for both groups 
of between 70.000 and 75.000 square miles. The guarantee of first option to the existing mining and exploration 
companies was reported to cover 12,5 percent of the areas that they had formerly held. Drysdall and Langevad, p. 
2. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 38.  
158 “Jean Vuillequez, an American who is vice chairman of Roan Selection Trust, said in an interview last week 
that ‘there is no reason why Zambia cannot pay cash for this.’ He cited an article in The Times of Zambia reporting 
that the country’s balance of trade in the first six months of 1969 showed a surplus of more than $250 million. 
“They always plead poverty, he said, ‘It just isn’t true.’ 
“Mr. Vuillequez, whose company is about 80 percent owned by American shareholders, also challenged book 
value as a fair price. A for more just figure, he said, would be 10 times the company’s annual earnings – which 
would more than double the price proposed by the Government”. Apple R. W., Jr. in The New York Times, 
September 29, 1969. In: Sklar R.L., Corporate power in an African state, pp. 39-40. 
159 Sklar R.L., Corporate power in an African state, p. 40.  
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Copper Mines Limited, Rhokana Corporation Limited en Rhokana Copper Refineries Limited 

werden dus samengesmolten tot Bancroft Mines Limited, die zijn naam veranderde naar 

Nchanga Consolidated Copper Mines Limited (NCCM). Gelijkaardig zouden de Kalengwa 

Mine van Mwinilunga Mines Limited, Luanshya Mines Limited en Mufulira Copper Mines 

Limited allen samensmelten in deze laatst genoemde onderneming, die later zijn naam 

veranderde naar Roan Consolidated Mines Limited (RCM). De staatsonderneming ZIMCO, 

met Kaunda als voorzitter, richtte twee ondernemingen op: de Industrial Development 

Corporation of Zambia Limited (INDECO) en de Mining Development Corporation Limited 

(MINDECO).160 Voor een schematische weergave van ZIMCO’s activiteiten, zie figuur 5.  

 

 

Staatsparticipatie in de kopermijnbouwindustrie stond in Zambia met andere woorden voor 

een nieuwe fase in de lange en controversiële relatie tussen de inwoners van dit Centraal- 

Afrikaanse land en zijn kopermijnbouwondernemingen. Men zou er niet langer alleen 

handelen als antwoord op condities die vooropgesteld en gevormd werden door koloniale of 

ondernemingsbeslissingen. Als inwoners van de Republiek Zambia waren ze in staat te 

kiezen voor alternatieve trajecten van ontwikkeling. Men koos voor staatsparticipatie in 

associatie met de gevestigde kopermijnbouwgroepen.161  
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2.4 Latijns-Amerika 

 

 

2.4.1 Economisch nationalisme in Latijns-Amerika 

 

Latijns-Amerika kent een lange, controversiële geschiedenis rond territoriale soevereiniteit en 

onafhankelijkheid tegenover eisen van buitenlandse investeerders en overheden. Hierdoor 

kan men stellen dat: “Latin America has become the leader among the developing countries 

in developing the theory and practise of economic nationalism.”162  

Vanaf het midden van de 19e eeuw speelden buitenlandse investeringen een fundamentele 

rol in de ontwikkeling van Latijns-Amerika. In het begin waren die investeerders voornamelijk 

afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, maar bij het begin van de 20e eeuw begon Noord- 

Amerikaans kapitaal er in steeds toenemende hoeveelheden binnen te stromen: van 20% 

van alle buitenlandse investeringen in 1914 tot 74% in 1965.163  

Buitenlandse investeringen in de 19e eeuw hadden dikwijls de vorm van leningen door 

Latijns-Amerikaanse overheden bij buitenlandse banken of particulieren, vaak tegen hoge 

interestvoeten. Wanneer die overheden deze leningen niet nakwamen, volgden dreigingen of 

eigenlijke tussenkomsten door Westerse machten. Deze interventies werden 

gerechtvaardigd door het principe, gepropageerd in de 18e eeuw, in een traktaat over 

internationaal recht door Emmerich de Vattel (1714-1767), waarin het volgende te lezen viel: 

“Under the law of nations, a state may intervene to seek redress for wrongs done to its 

citizens, if those citizens are not protected by the state in which the offence was 

committed.”164 

 

Het Latijns-Amerikaanse antwoord op deze Westerse interventies was de zogenaamde 

Calvo-doctrine, door de Argentijnse diplomaat Carlos Calvo (1824-1906). Deze doctrine hield 

in dat buitenlanders behandeld moesten worden op basis van absolute gelijkheid aan de 

inwoners van een gegeven land. Buitenlanders zouden geen claim mogen leggen op 

diplomatische bescherming of tussenkomst door hun thuisland, daar dit aanleiding kon geven 

tot veelvuldig geweld van de territoriale soeverein. Deze doctrine werd vanaf de eerste Pan-

Amerikaanse conferentie in 1889 herhaaldelijk naar voren geschoven tijdens inter-

Amerikaanse bijeenkomsten door Latijns-Amerikaanse naties. Evenveel echter werd het 

verworpen door de Noord-Amerikaanse regering als zijnde tegengesteld aan het 

internationaal recht, dat veronderstelde dat alle naties een zekere minimale internationale 
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standaard moesten hebben in het behandelen van buitenlanders en dat buitenlandse 

overheden moesten toegelaten worden diplomatische bescherming te verlenen aan diens 

burgers wanneer deze onrecht aangedaan werden. De doctrine was ook de basis van de 

inclusie in vele investeringscontracten van de zogenaamde Calvo-clausule, waarbij 

buitenlandse investeerders specifiek de eventuele aanspraak op buitenlandse rechtbanken 

moesten afwijzen. Net zoals de doctrine, werd deze clausule verworpen of aangepast aan 

internationale wetgeving.165 Desondanks werd het principe van non-intervention een 

distinctieve bijdrage van Latijns-Amerika aan het internationale recht. Wat eerst een 

aanhoudende vraag was van de Latijns-Amerikaanse landen, zou een wereldwijd gegeven 

worden door middel van de aanname van het Charter of Economic Rights and Duties of 

States door de Algemene Vergadering van de VN in december 1974, als het belangrijkste 

onderdeel van de Nieuwe Internationale Orde.166 

 

2.4.2 Staat en privé bezit in Latijns-Amerikaans gedachtegoed 

 

Het Anglo-Amerikaans rechtssysteem die het principe rond de overname van eigendom, mits 

eerlijke compensatie,  accepteerde, kende een groter belang toe aan de individuele waarde 

rond het recht op privé-bezit dan de Latijns-Amerikaanse landen met hun traditie in het 

Romeins recht en hun katholieke erfenis. Gaande van Artikel 39 in de Magna Carta (1215), 

tot de Vijfde en Veertiende Amendementen van de Noord-Amerikaanse grondwet (1778), 

werd de eis van een ‘eerlijk proces’ in het overnemen van bezit op zo een wijze 

geïnterpreteerd dat men niet alleen de correcte legale procedures moest gebruiken, maar 

“that a substantive vested right inheres in private property, which gives rises to a demand for 

compensation when such property is taken by the state.”167 De Noord-Amerikaanse 

contractuele politieke traditie, afgeleid van John Locke’s Second Treatise of Civil 

Government, benadrukte de rechten van het individu tegenover de staat, meer specifiek het 

‘natuurlijke recht’ op bezit.168 Latijns-Amerika, aan de andere kant, als erfgenaam van een 

Spaanse traditie situeerde die eigendomsrechten primordiaal in de royale patrimonietraditie, 

binnen het kader van hiërarchie en met een organische invulling van de samenleving.  

Dit verschil in tradities, beide gegroeid uit dezelfde middeleeuwse Europese wortels, 

kenmerkte zich door het feit dat het Spaanse Rijk georganiseerd was op een 

gecentraliseerde en bureaucratische wijze die sterk contrasteerde met de traditie van lokaal 

zelfbestuur in de Engelse kolonies; het feit dat Latijns-Amerika Rooms-katholiek was, 
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tegenover het Anglicaanse protestantisme; het feit dat het Latijns-Amerikaanse 

rechtssysteem hoofdzakelijk gebaseerd was op het Romeinse recht en niet op een 

evoluerend gewoonterecht gebaseerd op rechtbanken en jury’s, wat de Latijns-Amerikaanse 

instituties en gedragingen een statisch karakter verleenden. Daarnaast zouden katholieke 

inzichten rond de ‘sociale functie’ van bezit, beïnvloed door de schriften van Thomas Aquinas 

en meer recente pauselijke teksten over de sociale verplichtingen van eigendomhouders, ook 

de Latijns-Amerikaanse inzichten over de beperkingen van privé-bezit beïnvloeden.169  

 

Deze historische invloeden in de Latijns-Amerikaanse traditie ten voordele van 

staatsinterventie, werden ten tijde van de eerste UNCTAD-bijeenkomsten, versterkt door de 

dominante rol van de staat in het toenmalige Latijns-Amerikaanse politieke gedachtegoed. 

Niet alleen marxisten, maar ook sociaal-democraten, populisten, christen democraten en 

zelfs conservatieven, accepteren de nood aan een sterke staat ten voordele van de 

economie. Het linkse kamp riep op tot nationalisaties van binnenlandse en buitenlandse 

industrieën en tot landbouwhervormingen. De centrumpartijen streefden naar een meer 

gemengde economie, met substantiële overheidsinterventies door een fiscale en monetaire 

beleidsvoering, staatscontrole en de overname door de overheid van strategische 

industrieën, zeker wanneer deze in buitenlandse handen zijn. Volledig anders dan de Noord-

Amerikaanse ideologie, was de bereidheid van rechtse politieke groepen om een sterke 

staatsrol in de economie te accepteren. Zij aanvaardden over het algemeen het idee van 

staatsinterventie via het ondersteunen van private economische activiteiten, vooral door het 

voorzien van investeringskapitaal in situaties waarin de private sector niet wilde of kon 

investeren. Het ‘laissez faire’ principe was nooit een sterke ideologie in Latijns-Amerika en 

had in de jaren 1970 nagenoeg geen aanhangers meer. De vraag was er niet of de staat al 

dan niet een sterke rol mocht hebben in de economie, maar wel wie het economische beleid 

van die staat zou controleren of beïnvloeden, in welke richting en tot wiens voordeel.170 

 

De theoretische verantwoording voor staatsinterventie werd op de voet gevolgd door een 

aanzienlijke expansie in de rol van de overheid in het economische leven. Bijvoorbeeld de 

door de staat gesponsorde substitutie-economie sinds de grote depressie; de ontwikkeling 

van binnenlandse industrieën die goederen produceerden die men voordien importeerde 

werd een economische noodzaak. Tijdens en na WO II zorgden betalingsbalansproblemen 

ervoor dat de Latijns-Amerikaanse landen hun vroegere systeem van uitwisselen van 

basisgoederen en grondstoffen voor afgewerkte producten uit de ontwikkelde landen 

moesten verlaten. “Whether the ensuing industrialization was carried out by foreigners invited 
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by generous tax and import duty benefits granted by the government, or by domestic 

capitalists with loans from state financial or development agencies, or by the state itself, the 

government took a decisive role in the promotion of economic growth – long before 

development theorists wrote about the need for government action to promote development 

in the Third World.”171 

Staatsinterventie in het herstructureren van de economie kreeg bovendien ook steun van een 

aantal Latijns-Amerikaanse organisaties. In het begin van de jaren 1960 werd de ECLA, de 

United Nations Economic Commission for Latin America, opgericht. Dit was een belangrijke 

bron van theorieën rond ontwikkeling, die gebaseerd waren op de ervaring van Latijns-

Amerika maar een algemene toepassing kenden op nagenoeg alle ontwikkelingslanden.172 

Een belangrijk persoon hierin was Raúl Prebisch, die de redenen van de Latijns-

Amerikaanse ontwikkelingsproblemen vond in structurele problemen in landbouw en 

industrie. Hij beargumenteerde dat ontwikkeling belemmerd werd “by the declining terms of 

trade between the prices paid for the raw materials and primary products produced by Latin 

America and the prices that is was compelled to pay for the manufactured goods it imported 

from the United States and Europe.”173 De oplossingen die hij voorstelde bestonden allen uit 

een toename van de staatsinterventie in de economie. Toen Prebisch verhuisde van 

Santiago naar Genève in 1964, om secretaris-generaal te worden van de nieuw ontwikkelde 

UNCTAD, bracht hij zijn ideeën mee om deze in een breder kader te verspreiden.  
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2.5 Chili 

 

 

De uitvinding van kunstmest tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam in Chili, die de grootste 

salpeterleverancier van de wereld was, hard aan. Langzamerhand werden de stikstofmijnen 

verlaten, en met de maatschappijen trokken de arbeiders weg. De plotse verminderde 

deviezenstroom kon echter geleidelijk aan weer op peil worden gebracht door de 

omschakeling naar koper. De Britten, die in 1890 het grootste deel van de salpetermijnen 

controleerden verdwenen en de Amerikanen kwamen.174  

 

2.5.1 Chili en koper 

 

Op de derde UNCTAD-bijeenkomst zei de toenmalige Chileense president Allende dat de 

nationalisatie van de kopermijnen een onvermijdelijke stap was die geen uitstel duldde (zie 

bijlage 2). Ondanks het feit dat koper een van Chili’s belangrijkste exportproducten was, 

waren de belangrijke kopermijnen er tot 1967 100% in handen van Amerikaanse eigenaars. 

Om een idee te geven van de schade die Chili werd aangedaan, moeten maar een paar 

cijfers aangehaald worden. Volgens de eigen boeken deden de koperondernemingen netto 

begininvesteringen van 20 miljoen dollar. Sindsdien hadden zij, zonder enig nieuw kapitaal 

binnen te brengen, er de enorme som van 4500 miljoen dollar uit gesleept. Volgens haar 

eigen balans had Anaconda maar 20% van zijn totale wereldkapitaal in Chili geïnvesteerd. 

Toch kwam 80% van de winsten van deze onderneming uit Chili. Kennecott investeerde 

5,5% van haar totale investeringskapitaal in El Teniente, en haalde 25% van al haar winsten 

uit Chili. Aan die plundering wilde Chili een einde stellen.175   

 

De ontginning van koper met moderne methodes op grote schaal begon in Chili pas in het 

eerste decennium van de 20e eeuw. Toen zou de Amerikaanse ondernemer William Braden 

een autoweg aanleggen en later een spoorweg, in de buurt van een zeer productieve 

ertsberg in El Teniente, ten zuiden van Santiago. Braden kreeg hiervoor financiële steun van 

de Guggenheims176 die deze mijn in 1908 voor hem kochten. In 1911 kochten ze ook de 
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controle over wat later de grootste open-pit kopermijn ter wereld zou worden, Chuquicamata, 

in de noordelijke woestijn van Chili. Vier jaar later kochten ze controle over de Braden 

Copper Company en combineerden deze met hun Amerikaanse kopermijnen om zo de 

Kennecott Copper Corporation te vormen. Om dit alles te financieren, verkochten de 

Guggenheims in 1923 een meerderheidsaandeel in de Chuquicamata mijn aan de Anaconda 

Copper Company, die al reeds een kleinere Chileense mijn aan het uitbouwen was in 

Potrerillos (zie figuur 6 voor een schematische weergave van de groei van Anaconda). In de 

jaren 1950, was de Potrerillos-mijn uitgeput en verving Ananconda deze door een mijn in El 

Salvador. Deze vier mijnen in Amerikaanse handen vormden de Gran Minería, de 

grootschalige mijnbouwsector van de Chileense koperindustrie die 80 à 90% van de 

Chileense koperproductie voor haar rekening nam. 

In 1922 begon de Chileense overheid belastingen op te leggen aan de Gran Minería; een 6% 

heffing op de winsten. Dit nam nog eens toe met 6% in 1925 en met een gelijkaardige stijging 

in 1934. De totale koperbelasting in 1939 liep op tot 33%. Een deel van de opbrengst van die 

belastingen werd gebruikt om de nieuwe Chilean Development Corporation (CORFO) uit te 

bouwen.177 

 

In de vroege jaren 1950, onder meer als een resultaat van die toenemende belastingen, 

ontving de Chileense overheid 86% van de brutowinst van het koper, maar de Amerikaanse 

ondernemingen waren niet bereid opnieuw te investeren. Het gebrek aan nieuwe 

investeringen betekende dat het Chileense aandeel in de wereldkoperproductie daalde van 

20% rond 1930 naar amper 11% (zie grafiek 2). Volgend op een publiek protest over een 

akkoord tussen de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse ondernemingen om de 

koperprijzen laag te houden tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953), zou de Chileense 

overheid een (eerste) poging ondernemen om de koperindustrie over te nemen. Maar met 

het einde van deze oorlog, “when the bottom dropped out of the copper market”178, moest de 

overheid de controle teruggeven aan de ondernemingen. In 1955 keurde het Chileense 

Congres een nieuwe wet goed, de Neuvo Trato wetgeving, “that marked the beginning of 

meaningful and informed government regulation in the copper industry.”179 
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Deze Nuevo Trato, die onder meer een agentschap oprichtte ter controle van de 

koperondernemingen, het Copper Department, reorganiseerde onder meer de wirwar van 

belastingen in één belasting van 50% en een 25% extra belasting. Die beslasting laatste kon 

verlagen proportioneel aan een toename in productie, en kon volledig verdwijnen wanneer 

deze productie een niveau bereikte die twee keer de omvang van de gemiddelde productie 

tussen 1949 en 1953 bereikte. Door een grote ongebruikte productiecapaciteit was het 

mogelijk voor de ondernemingen om een voordeel te halen uit deze belastingspremies door 

het uitbreiden van hun productie met weinig eigenlijke investeringstoenames. Toen ironisch 

gezien bleek dat de ondernemingen hun Chileense winsten gebruikten om hun Amerikaanse 

operaties uit te breiden – Kennecott bouwde een raffinaderij in Balitmore – waren de 

Chileense nationalisten woedend. “All that Chilean observers could see were the lack of new 

investments and what appeared to be windfall profits that amounted to 37,9% a year for 

Kennecott and 22% a year for Anaconda.”180  

 

2.5.2 Chilenisatie onder Frei 

 

In de vroege jaren 1960 was de ontgoocheling over het koperbeleid van de overheid 

wijdverspreid. Met de verkiezingen van 1964 deden twee partijen een gooi naar het 

presidentschap. Enerzijds een communistische-socialistische coalitie, met Salvador Allende 

Gossens als presidentskandidaat. Een deel van hun programmaplatform was de 

nationalisatie van de Amerikaanse kopermijnen, de openbare voorzieningen, de 

nitraatindustrie, de ijzermijnen, de verzekeringsbedrijven en private banken. Anderzijds de 

christendemocraten, met Eduardo Frei Montalva als presidentskandidaat die een programma 

van Chilenisatie voorstelden.  

Voor de strijdende politieke partijen in het Chileense meerpartijsysteem, waren de 

buitenlandse koperondernemingen een gemakkelijk doelwit. Het werd steeds duidelijker dat 

de Nuevo Trato akkoorden niet het gewenste effect kenden. Toen Chileense experts en 

politici begonnen te berekenen hoeveel winst men zou kunnen gemaakt hebben onder 

alternatieve akkoorden, werd snel duidelijk dat de Nuevo Trato uit 1955 niet zou blijven 

bestaan. De Chilenen wilden een toenemende productie, binnenlandse raffinaderijen en een 

groter nationaal aandeel in de winst. Deze vooropstellingen leken een veel groter aandeel in 

nationale controle over de industrie te vereisen dan voorgaande overheidsakkoorden 

aanboden. Maar nationalisatie bracht een zekere bedreiging met zich mee in de vorm van het 

verliezen van afzetmarkten, management capaciteiten en technologie. Bovendien had Chili 

een chronisch te kort aan investeringskapitaal, wat nodig was voor het uitbreiden van de 

productie. Hierdoor bleek het programma voorgesteld door de christendemocraten, met 
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name de Chilenisatie, of de ‘purchase of 51 percent ownership with the purchase price to be 

reinvested in the expansion of production and refining’, toen het beste antwoord te zijn.  

Frei werd verkozen met een absolute meerderheid van 54%, en zette door met dit 

Chilenisatieprogramma via het starten van een reeks onderhandelingen met Amerikaanse 

koperondernemingen voor het gedeelde eigenaarschap over de bestaande mijnen.181 

Anaconda stond meer weigerachtig tegenover de voorstellen dan Kennecott, aangezien zij 

meer afhankelijk waren van de opbrengsten uit hun Chileense filialen. Anaconda ging enkel 

akkoord met de verkoop van een 25% aandeel aan de overheid in de nieuwe kleine Exotica 

mijn.182 Het meest spectaculaire en controversiële onderdeel van het Chilenisatie programma 

was het akkoord uitgewerkt met de Kennecott Corporation. Dit akkoord hield aanvankelijk 

wederzijdse tegemoetkoming in voor zowel Chili als Kennecott. Maar het werd snel duidelijk 

dat de onderneming het leeuwendeel van het aandeel van de opbrengsten ontving. Dit 

akkoord, dat in feite voorgesteld werd door Kennecott zelf183, bestond uit de verkoop van 

51% van het aandelenvermogen van Kennecott te El Teniente aan de Chileense staat. Wat 

deze deal zo verdacht maakte, vanuit het standpunt van de Chileense economische 

nationalisten, was het feit dat deze 51% aankoopprijs berekend moest worden na de 

bekendmaking van de boekwaarde van El Teniente, gebaseerd op diens toenmalige 

vervangingswaarde. Het staatsapparaat CODELCO (de opvolger van het Copper 

Department) verwierf daarom een schuldobligatie aan Kennecott van meer dan 81,6 miljoen 

dollar. Als resultaat van de Chilenisatie van zijn mijnen had Kennecott nu een 49% aandeel 

in een onderneming wiens boekwaarde vier maal zo hoog geschat werd als voor Frei’s 

programma. Zelfs zonder nieuwe investeringen kreeg Kennecott 49% van de winsten op een 

export die met bijna 66% steeg en aan een belastingsratio die daalde van meer dan 80% tot 

44%. De onderneming kreeg ook een managementcontract van tien jaar. En, het zette een 

web van internationale verbindingen op poten met onderneer US AID, de US EMIX Bank, en 

een consortium van Europese banken en Japanse instituties, die grote problemen creëerden 

toen de Allende-overheid Kennecott nationaliseerde.184  

 

“The increase in price, the expansion of production, and especially the decrease in the 

effective tax again raised the profits of the copper companies in a spectacular fashion.”185 

Tussen 1965 en 1966 verdubbelde deze hun winsten en dit nam nog eens met 50% toe in 

1967. In 1969 was Chili in staat deze winsten in de wacht te slepen door opnieuw te 

onderhandelen over de akkoorden die het drie jaar à vier jaar eerder maakte met de 
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koperondernemingen. President Frei, onder druk van twee leden van zijn eigen partij die 

beweerden dat Ananconda de contractuele verplichtingen van de koperakkoorden 

geschonden had, zag zich genoodzaakt toe te geven dat de koperakkoorden aangepast 

moesten worden en beloofde een wetsvoorstel in te dienen voor het Congres om zo via 

onderhandelingen een oplossing te zoeken.186 De overheid nam de stelling aan dat men 

deze koperakkoorden ondertekende vanuit de idee dat de koperprijzen relatief stabiel zouden 

blijven (voor een weergave van de Chileense koperproductie en koperprijzen, zie grafiek 3,  4 

en 5). Daarom legde men een nieuwe ‘sliding scale’ van belastingen op aan alle 

koperondernemingen. Het wetsvoorstel zou Frei nooit indienen en in 1969 verkondigde hij 

plots dat hij de onderhandelingen opende voor de Chilenisatie van de Anaconda 

mijnbouwondernemingen in Chuquicamata en El Salvador, twee mijnen die voordien geen 

aandeel hadden in de Chilenisatie-akkoorden. Na een maand van onderhandelen kon Frei 

verkondingen dat Chili een meerderheidsaandeel zou bezitten in deze mijnen en dat een 

akkoord met Anaconda rond een ‘afgesproken nationalisatie’ (nacionalización pactada) werd 

bereikt. Als gevolg van deze akkoorden steeg het aandeel van Chili in de koperwinsten met 

een onmiddellijke toename van 200 miljoen dollar in 1968 tot 353 miljoen dollar in 1969. 

Deze akkoorden uit 1969 verbeterden dus de zwakke punten van de vroegere 

Chilenisatieakkoorden.187  

 

Maar, van de 100 grootste maatschappen stonden er in 1970 nog steeds 40 rechtstreeks 

onder controle van buitenlands, vooral Noord-Amerikaans, kapitaal. Nagenoeg alle grote 

Amerikaanse MNO’s hadden in Chili dochterondernemingen of hadden er zich met 

binnenlandse bedrijven geassocieerd. Daarenboven werden de grote zogenaamde 

‘nationale’ ondernemingen gedomineerd door een ware industriële en financiële oligarchie 

bestaande uit een handvol clans die nauw verbonden waren met de buitenlandse 

monopolies.188 Frei’s voorstellen werden daarom onvoldoende bevonden door de linkse 

politieke partijen, alsook door vele groepen binnen de christendemocraten zelf.  

 

2.5.3 Nationalisatie onder Allende 

 

Met de verkiezingen in 1970 “the nationalization of copper occupied a prominent place.”189 

De Unidad Popular maakte er geen geheim van in haar verkiezingscampagne dat de eerste 

daad van deze partij het onteigenen van de kopermaatschappijen zou zijn. De spanningen 
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187 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, p.142.  
188 Van der Putten J., Chili ’71-’72: analyse en voorlopige conclusies, Amsterdam, Van Gennep, 1974, p. 29.  
189 Faundez J. and Picciotto S., The Nationalisation of Multinationals in Peripheral Economies, p. 82. 
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tijdens deze verkiezingen waren groot. Grote kapitalen vluchtten naar het buitenland, vooral 

via Argentinië en de VS. Fabrikanten sloten hun fabrieken, waardoor de werkloosheid 

toenam. Het ging tussen rechts en links, tussen Allesandri en Allende.  

Op 4 september 1970 koos het Chileense volk in een democratische en rustige verkiezing 

voor Allende. Wanneer Allende op 4 november 1970 geïnstalleerd werd als president van 

Chili vond er een kwantitatieve en kwalitatieve verandering in staatsinterventie plaats.190 

Allende vond economische belangen voor zich die niet van plan waren hun in lange jaren 

opgebouwde macht voetstoots af te geven. Hij erfde een economie die volledig gedomineerd 

werd door het imperialisme. Nog geen enkele keer in de Chileense geschiedenis had een 

regering de maatschappijhervorming voor ogen gestaan die de UP van Allende wilde 

uitvoeren: hervormingen die de basis van het afhankelijke kapitalisme zouden aantasten, 

hervormingen die antioligarchisch, antimonopolistisch en anti-imperialistisch waren. De 

Chileense nationale emancipatie betekende niet alleen een confrontatie met het 

imperialisme, maar ook met de maatschappelijke laag die nauw met het imperialisme 

samenwerkte en er voor zijn overleving van afhankelijk was. Allende’s poging tot Chileense 

nationale emancipatie ging hand in hand met de Chileense weg naar het socialisme. 

Essentieel voor iedere regering die de voorwaarden voor het socialisme wilde scheppen, was 

een verandering van de eigendomsverhoudingen. In Chili betekende dat voor de UP: de 

ontmanteling van de kapitaalconcentratie, strijd tegen de binnen- en buitenlandse 

monopolies en de beëindiging van het grootgrondbezit. Door het uitvoeren van dit 

programma zou de staat de controle krijgen over de meest strategische punten van de 

economie, zonder dat dit direct een beëindigen van het kapitalisme zou betekenen. Deze 

geleidelijke verovering van de economie zou ook de basis moeten worden voor de verovering 

van de politieke macht. Pas dan zouden die legale structuren worden geschapen die van 

Chili op de lange duur een socialistisch land zouden moeten maken. Het was een politiek van 

geleidelijkheid waarin voor het particuliere ondernemerschap en het privé-bezit een 

behoorlijke marge werd vrijgelaten.191  

Op 21 december 1970, legde President Allende een wetsvoorstel voor aan het Congres voor 

een grondswetswijziging met betrekking tot het nationaliseren van de koperindustrie. De 

Allende-regering stelde een lijst op van de 91 grootste ondernemingen (op een totaal van 

35.000) die onteigend zouden worden. Bij haar onteigeningen stuitte de regering bij de 

eigenaars niet altijd op verzet. Sommigen vertrokken met de noorderzon, anderen 

accepteerden graag de aangeboden schadeloosstelling, vooral als de installaties in 

deplorabele staat verkeerden, zoals de koolmijnen van Lota-Schwager. Ook bij de 

onteigeningen van bijna alle andere natuurlijke rijkdommen – salpeter, ijzer, jodium, hout, vis – 

                                                 
190 Allende J.A., ‘Historical Constraints to Privatisation: the Case of the Nationalised Chilean Copper Industry’, in: 
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191 Van der Putten J., Chili ’71-’72: analyse en voorlopige conclusies, pp. 38-45.  
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waren er geen onoverkomelijke problemen. Maar juist in de belangrijkste sector van de 

economie, het koper, werd de nationalisatie nooit geaccepteerd. Wel door de Chilenen, niet 

door de Amerikanen. Of beter gezegd, ze aanvaardden de nationalisatie, maar niet de 

weigering van de regering schadeloosstelling uit te keren. De getroffen koperondernemingen 

waren diegene die de mijnen van Chuquicamata en Salvador onder hun controle hadden, 

waarin de Anaconda Company een 49% aandeelhouder was; El Tiente, met een 49% 

deelname van Kennecott Copper Corporation; Exotica, waar Anaconda 75% van de 

aandelen bezat; en de Andina Company waarvan 70% in handen was van de Cerro 

Corporation. Samen stonden deze ondernemingen in 1970 in voor 80% van de 

koperproductie te Chili en voor 60% van de totale opbrengsten van de Chileense export.192  

Op 11 juli 1971, de ‘dag van de nationale waardigheid’ waarop Chili zijn ‘tweede 

onafhankelijkheid’ veroverde, nam het congres zonder tegenstem de wet tot nationalisatie 

van de Gran Minería aan in een zeldzaam vertoon van eensgezindheid. Het was de enige 

nationalisatie die langs parlementaire weg tot stand is gekomen. De christendemocraten 

konden moeilijk tegenstemmen omdat ook hun presidentskandidaat Tomic de nationalisatie 

had gepredikt, terwijl de rechtse partijen niet voor anti-nationalistisch wilden doorgaan.  

De nationalisatieprocedure werd dus ingesteld door een grondswetsherziening, die in het 

parlement eenparig werd goedgekeurd. In de gewijzigde grondwet werd onder meer 

uitdrukkelijk gezegd dat de staat een absoluut, exclusief, onvervreemdbaar en onverjaarbaar 

eigendomsrecht bezit over alle mijnen, mijnvelden, zoutvelden enz. Verder werd vermeld dat 

het bedrag van de schadevergoeding voor de genationaliseerde bedrijven bepaald moest 

worden op basis van de oorspronkelijke kosten van de goederen, met aftrek van delgingen, 

waardeverminderingen, boeten enz. Bovendien moesten de buitensporige winsten die de 

ondernemingen hadden geboekt van dat basisbedrag nog afgetrokken worden.193   

Wat de procedure tot de vaststelling van de schadevergoeding betrof, was het de 

Controlador General, de christendemocraat Héctor Humeres, die het bedrag dat uiteindelijk 

aan de genationaliseerde bedrijven zou moeten betaald worden bepaalde aan de hand van 

de boekwaarde van de bedrijven op 31 december 1970. Het bedrag van de buitensporige 

winsten werd door de president van de Republiek zelf vastgesteld.194 Als criterium werd de 
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gemiddelde winst genomen die Anaconda en Kennecott elders in de wereld maakten: 12%. 

De compensatie diende berekend te worden op alle opbrengsten van jaar tot jaar sinds 1955 

die meer dan deze 12% bedroegen.195 Zo kwam men op een totaal van 774 miljoen dollar 

aan ‘buitensporige winsten’, een bedrag dat het onmogelijk maakte voor drie van de vijf 

genationaliseerde kopermijnen om enige compensatie te krijgen. Bovendien, aangezien de 

boekwaarde van de betrokken mijnen ongeveer 627 miljoen dollar bedroeg, waren deze 

ondernemingen uiteindelijk zelf geld verschuldigd aan de overheid. Anaconda’s schuld liep 

op tot 78 miljoen dollar en Kennecotts schuld was bijna 300 miljoen dollar.196 

In deze grondwettelijke procedure was eveneens de mogelijkheid voorzien voor de staat en 

de getroffen ondernemingen, om binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de 

uiteindelijke schadevergoeding in het officieel publicatieblad, beroep aan te tekenen tegen de 

onteigening (en vooral tegen de compensatie) bij een speciale rechtbank.197 Dit speciaal 

tribunaal, bij wie de twee maatschappijen effectief in beroep gingen, gaf de staat gelijk. Toch 

bleven Anaconda en Kennecott zich hardnekkig verzetten tegen het beginsel van de 

‘buitensporige winsten’. Terwijl Kennecott in Europa gerechtelijke acties begon om beslag te 

laten leggen op het koper van El Teniente tekende zich steeds duidelijker de economische 

wurgpolitiek tegenover Chili af.198 Over deze acties van Kennecott zei President Allende op 

de derde bijeenkomst van UNCTAD het volgende (zie ook bijlage 2): 

 

Vandaag wordt Chili nog door een ander gevaar bedreigd, waarvan de verwijdering niet alleen 

van de wil van het volk afhangt, maar ook van een hele reeks externe elementen. Ik zinspeel op 

de actie van Kennecott. Onze Grondwet bepaalt dat betwistingen inzake nationalisatie onder de 

bevoegdheid vallen van een rechtbank die onafhankelijk en soeverein beslissingen neemt. 

Kennecott aanvaardde die rechtsmacht en procedeerde een jaar lang. Toen haar beroep echter 

verworpen werd, besloot zij haar grote invloed aan te wenden, om ons van de winsten van onze 

koperertsen te beroven en drukking uit te oefenen op de Chileense regering. 

Kennecott wil dat de rechtbanken van andere naties, die niets te maken hebben met de 

problemen of de aangelegenheden tussen de Chileense staat en Kennecott Copper 

Corporation, een soevereine daad van onze regering ongeldig zou verklaren, een daad gesteld 

uit kracht van het hoogste mandaat begeven door de Grondwet, en door het Chileense volk met 

eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Die aanmatiging is strijdig met de fundamentele 
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beginselen van het internationaal recht, volgens dewelke de natuurlijke rijkdommen van een 

land – en vooral diegene die van vitaal belang zijn – aan dat land zelf toebehoren, dat er vrij kan 

over beschikken. Er bestaat geen enkele algemeen aanvaarde internationale regel, of in dit 

geval, een specifiek verdrag dat een dergelijke aanmatiging erkent. De wereldgemeenschap, 

georganiseerd volgens de principes van de VN, aanvaardt geen interpretatie van het 

internationaal recht, die onderworpen is aan de belangen van de kapitalisten […]. Indien dat zo 

zou zijn, dan zou een fundamenteel principe van de internationale samenwerking geschonden 

worden, namelijk het principe van non-interventie in de interne aangelegenheden van een staat, 

zoals UNCTAD III het uitdrukkelijk erkende.199 

 

In Chili’s juridische argumentatie rond de nationalisering kon er moeilijk een leemte 

gevonden worden. De gehele procedure gebeurde volgens strikte grondwettelijke regels. Het 

principe van het recht op nationalisatie was een universeel verworven recht, dat door het 

klassiek internationaal recht werd erkend. Het principe van het recht op schadevergoeding 

was ook grondwettelijk erkend. Diezelfde grondwet voorzag evenwel in een aantal 

modaliteiten met de berekening van de schadevergoeding, modaliteiten die strikt werden 

nageleefd. Er was ook een gerechtelijk verhaal voorzien en de bevoegdheid van deze 

rechtbank werd door Kennecott aanvaard. Eén van de economische rechten waar Chili in de 

eerste plaats aansprak kon op maken, was het recht op de uitbating van zijn natuurlijke 

rijkdommen, een principe dat reeds lange tijd voor het ontstaan van de UNCTAD in het kader 

van de Algemene Vergadering werd besproken en waarover meerdere resoluties werden 

gestemd. Het recht van de staten vrij te beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en 

hulpbronnen, vormde een van de belangrijkste elementen van de economische 

soevereiniteit. Bovendien kwam een morele rechtvaardiging nog kracht zetten bij deze 

juridische argumentaties, namelijk de verschillende charters en pacten met betrekking tot de 

rechten van de mens. De Chileense ambassadeur Santa Cruz had er tijdens zijn interventie 

op de 12e UNCTAD Raad van 6 oktober 1972 op gewezen dat de VS, wanneer zij besloten 

over te gaan tot de bevrijding van de slaven onder impuls van Lincoln, de meesters van deze 

slaven ook geen schadevergoeding kregen: dit zou in strijd geweest zijn met de 

rechtvaardigheid, de billijkheid en het recht.200  

 

Samenvattend toont Chili’s historische relaas sinds de Depressie enkele opmerkbare 

patronen die weinig veranderden tussen 1930 en 1970, en die onvermijdelijk een diepe 

stempel drukten op het Chileense nationaal bewustzijn. Dit omvatte de realisatie dat: (a) 

economische ontwikkeling beperkt gehouden werd door een productiestructuur gedomineerd 
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door de mijnsector; (b) het gevecht tegen afhankelijkheid onvermijdelijk was; (c) groei een 

‘closing in’ betekende van de MNO’s die de kopermijnen controleerde; (d) staatsinterventie, 

vooral via de aanmaak van staatsbedrijven, niet alleen een geldig maar dikwijls ook het enige 

instrument voorhanden was voor economische ontwikkeling; en (e) de voordelen verkregen 

onder zo een uitzonderlijke voorwaarden verdedigd moesten worden met nationale 

hartstocht.201 Economische afhankelijkheid van een in buitenlandse handen zijnde 

exportsector en van de fluctuaties in de internationale markt, resulteerden er met andere 

woorden in een veertigjarige zoektocht naar een doeltreffende manier om economische winst 

te verwezenlijken. Met eerder beperkt succes werden zowat alle politieke en economische 

alternatieven geprobeerd. Ondanks het feit dat het, door politieke en ideologische 

strubbelingen, nagenoeg onmogelijk was algemeen aanvaarde akkoorden over hoe men 

tewerk moest gaan af te sluiten, werd op twee gebieden een nationale consensus bereikt: het 

terugdringen van buitenlandse controle van de kopersector enerzijds en de staat de hoofdrol 

laten spelen in de ontwikkeling van een economische structuur anderzijds. Het resultaat was 

eerst en vooral de opbouw van een grote en belangrijke staatsbedrijvensector en vervolgens 

de nationalisatie van de MNO’s die de exportsector controleerden.202  
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2.6 Vergelijking Zambia en Chili 

 

 

Wanneer men het eigenlijke resultaat van  de nationalisatie van Zambia’s grote koper-MNO’s  

onderzoekt, kan men zien dat de uitkomst van deze economische beslissing verschillend was 

aan de overheids oorspronkelijke vooropstellingen. Als een gevolg van de maatregelingen 

getroffen tussen 1968 en 1970, kreeg de overheid nominale controle over meer dan 80% van 

alle economische activiteiten, inclusief een 51% aandeelschap in de omvangrijke 

koperindustrie.203 “But a decade and a half after nationalization, non of the anticipated 

benefits has materialized.”204 Tabel 15 toont dat er geen toename was in Zambia’s 

koperproductie sinds het nationalisatiejaar 1969: van 720.000 metrische ton in 1969 tot 

658.000 ton in 1977. Een nog duidelijker voorbeeld van de afname van de koperoutput was 

het dalende aandeel op de wereldmarkt na de 1969 van dat land. Tabel 16 wijst op een 

gestaag dalende trend in die richting. Als een percentage van de totale koperwereldproductie 

daalde Zambia’s output van 12,1% in 1969 tot 8,1% in 1977. De overheidsopbrengsten uit de 

mijnbouwsector daalden er dus scherp na de nationalisatie.205 Zelfs in 1974, ondanks een 

boom in de koperprijzen, droeg de sector amper 39% bij aan de totale overheidsinkomsten, 

6% minder dan de gemiddelde bijdrage uit het vorige decennium. Dit aandeel daalde nog 

doorheen 1975 en 1976 met respectievelijk 13,6 en 26%, en stopte uiteindelijk op 0% in 1977 

en 1978.206 Op het zelfde moment maakte de nieuwe belastingstructuur die gepaard ging met 

de nationalisatie “[…] net revenu from copper more variable with price without substantially 

reducing dependence.”207 De nationalisatie faalde in Zambia in het voortbrengen van 

‘permanente soevereiniteit’ over diens economische toekomst of andere nagestreefde 

doelen.208  

Zambia’s ervaring met het nationaliseren van de grote MNO’s uit de koperindustrie, en vooral 

het falen, roept daarom vragen op over nationalisaties als politiek instrument. In zijn 

onderzoek naar de kopernationalisaties in Chili beargumenteerde Moran dat een gastland 

niet zal aarzelen buitenlandse MNO’s te nationaliseren, zolang dat gastland de mogelijkheid 

had de overgenomen productieprocessen te controleren en succesvolle verkoopsresultaten 
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te boeken.209  Net daar liep het fout bij Zambia. Zambia had een technologisch moderne 

mijnbouwindustrie die niet geïntegreerd was in de eigenlijke binnenlandse economie. Het 

land stond zowaar onder controle van een koperindustrie opgebouwd door buitenlandse 

MNO’s, waarbij technologie, uitrusting en capaciteiten allemaal geïmporteerd werden, terwijl 

het koper zelf geëxporteerd werd – samen met het merendeel van de opbrengsten.210  

 

Chili zou dit Zambiaanse probleem niet kennen. In tegenstelling tot Zambia steeg de 

koperproductie er na de nationalisatie, van 667.000 ton tot 1.050.000 ton in 1977. Toch zou 

de situatie ook daar niet optimaal verlopen. De lastigste problemen voor de 

genationaliseerde Chileense koperindustrie lagen in haar relatie met de wereldmarkt. Dit 

omvatte niet alleen de problemen rond de pogingen van de koperondernemingen ter 

verzekering van compensatiebetalingen, maar ook de beperkingen die het produceren voor 

de wereldmarkt oplegde aan de genationaliseerde koperproducenten. “The tendency for the 

major copper TNCs to diversify internationally and to integrate vertically to obtain secure 

sources of supply or markets threatens to push the Third World state enterprises into 

suppliers of last resort and carriers of world excess capacity.” Moran concludeert hierbij dat 

het enige werkbare alternatief voor Chileense staatsbedrijven in de koperindustrie bestond uit 

de deelname aan de internationale oligopolie en het spel te spelen aan de hand van deze 

spelregels.211 

Faundez en Picciotto, in hun onderzoek naar nationalisaties van MNO’s in perifere 

economieën, schrijven over de nationalisaties te Chili: “In a number of respects, Chile was in 

an ideal position to nationalise copper without fear of serious threats reprisals from the 

affected multinationals.”212 In tegenstelling tot Zambia, waar de onteigening van de koper-

MNO’s niet perse leidde tot grotere controle over deze ondernemingen door onder meer het 

gebrek aan technische kennis en geschoolde managers,  waren de Chileense mijnen rond 

het tijdstip van de nationalisaties voornamelijk bemand door Chilenen en de 

mijnbouwtechnologie was er welgekend. Hierdoor ging de terugtrekking van Amerikaanse 

technici met geen al te grote problemen gepaard.213 
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In Chili zou na de nationalisaties echter wel een conflict uitbreken met een van de 

genationaliseerde ondernemingen, Kennecott. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit 

conflict niet ging over het principe van nationalisatie maar over het hele vraagstuk rond 

compensatie, specifiek over de berekende buitensporige winsten.214 Hoewel de 

ondernemingen dikwijls vermelden dat de Allende-overheid de koperakkoorden opgesteld 

door de Frei-administratie niet naleefde, “they did not place emphasis on the principle pacta 

sunt servanda in order to contest the validity of the nationalisation act in International Law.”215 

Men kan hetzelfde terugvinden te Zambia. Ook daar waren er aanvankelijk geschillen tussen 

de overheid en de ondernemingen over de methode van betaling, de methode van schatting 

en de omvang van de betaling. Maar het principe van de staatsinterventie zelf werd niet 

bevraagd, noch werd het feit dat de overheid een merendeel van de aandelen zou bezitten in 

vraag gesteld door de ondernemingen. In de woorden van de voorzitter van RST, “it is a 

matter of record that the Zambian companies have in the past offered equity participation, but 

the Government has hitherto been unwilling to pursue such a suggestion.”216 

 

Men mag er tenslotte van uitgaan dat het simultane voorkomen van de nationalisaties te 

Zambia en Chili niet toevallig was. Deze gelijktijdigheid kan op drie verschillende, maar aan 

elkaar gerelateerde, verklaringen bewezen worden. 

 

Eerst en vooral is er een verklaring op het ondernemingsniveau. Met het 

Chilenisatieprogramma van Eduardo Frei zou Kennecott ter bescherming van zijn Chileense 

filialen een akkoord aangaan met de Frei-overheid. Dit was een akkoord dat, ondanks 

uitgaande van gelijke wederzijdse tegemoetkomingen, duidelijk voordelig zou zijn voor 

Kennecott. Deze onderneming oefende in die zin een zekere voorbeeldrol uit: “other 

international copper companies have begun making similar arrangements in ‘nationalistic’ 
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parts of the world.”217 Onder andere de Zambiaanse RST volgde hierin het pad uitgelegd 

door Kennecott. Dit pad was gericht op het minimaliseren van de financiële verliezen, op het 

mobiliseren van internationale reacties op potentiële overname dreigingen, “and thus raise 

the cost of nationalization for new projects undertaken in Latin America, South Asia or 

Africa.”218 

 

Een tweede verklaring is terug te vinden op het overheidsniveau. Onsuccesvolle pogingen 

van de Chileense overheid in het ontsnappen aan het Westerse kapitalistische systeem 

waren ‘instructive to the Zambian leadership’, vooral omdat die pogingen ongeveer gelijktijdig 

met Zambia’s eigen inspanningen gebeurden.219 Het Chilenisatie programma van de Frei-

overheid resulteerde, in juni 1969, tot een conflict met Anaconda. Dit gebeurde net voor 

Kenneth Kaunda’s Augustus-Verklaringen220, wat geen toeval was. Zo werden 

vertegenwoordigers van de Zambiaanse overheid door Kaunda naar Chili gestuurd om de 

Chileense programma’s en de resultaten daarvan te bestuderen.221   

 

De reactie en de acties van Kennecott op de Chileense keuze tot nationaliseren versterkte 

eigenlijk de ‘will to resist’ van de Chileense overheid en hielp deze in zijn zoektocht naar 

steun van zowel alle Chileense politieke groeperingen als van andere derdewereldlanden.222 

Hier vindt men een derde verklaring voor het gelijktijdige voorkomen van de nationalisaties te 

Chili en Zambia, een verklaring die beide nationalisaties plaats binnen een wereldkader. De 

CIPEC hield een speciale Bijeenkomst van Ministers in Santiago in november 1972 waarin 

een resolutie werd goedgekeurd die de acties van Kennecott veroordeelde en waarbij de 

CIPEC-leden volledige steun beloofden aan de Chileense overheid.223 Gelijkaardige 

steunbetuigingen werden geuit door andere Latijns-Amerikaanse landen en in VN-

bijeenkomsten.  

In zo een VN-bijeenkomst, op 4 december 1972, op de 2096e plenaire zitting (27e sessie) van 

de Algemene Vergadering, wist Allende het volgende te zeggen:224  

 

“Op UNCTAD III had ik de gelegenheid te wijzen op het fenomeen van de transnationale 

ondernemingen. Ik heb de aandacht gevestigd op de duizelingwekkende toename van hun 

                                                 
217 Moran T.H., ‘Transnational Strategies of Protection and Defence by Multinational Corporations. Spreading the 
Risk and Raising Cost for Nationalization in Natural Resources’, in: International Organisation, 27, 2, Spring 1973, 
p. 284. 
218 Moran T.H., ‘Transnational Strategies of Protection and Defence by Multinational Corporations’, p. 284. 
219 Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia’, p. 486. 
220 Moran T.H., Multinational Corporations and the Politics of Dependence, Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1974, p. 147. In: Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia’, p. 486. 
221 Interview with Anderw Turnbull, special assistant to Andrew Sardanis, in 1969 negotiations, June 30, 1975, 
London, England. In: Burdette M.M., ‘Nationalization in Zambia’, p. 486.  
222 Faundez J. and Picciotto S., The Nationalization in Peripheral Economies, p. 144.  
223 CIPEC, Extraordinary Conference of Ministers, Press Release, Measures of Defence and Solidarity, PR 118, 1 
December 1972. In: Faundez J. and Picciotto S., The Nationalization in Peripheral Economies, p. 144. 
224 Colpaert T, Coppens B. en De Bock J., UNCTAD, pp. 41-53. 



 65

economische macht, hun politieke macht en hun verderfelijke actie. Daarom moet de 

wereldopinie dringend op die realiteit reageren. De macht van deze ondernemingen is zo groot, 

dat ze alle grenzen te buiten gaat. Alleen de buitenlandse investeringen van de VS, die nu 32 

miljard dollar belopen, groeiden tussen 1952 en 1970 aan met een ritme van 10% per jaar, 

terwijl de export van dit land slechts met 5% steeg. Hun winst is reusachtig en betekent een 

enorme afvloeiing van de rijkdommen van de ontwikkelingslanden.  

In slechts één jaar tijd haalden die ondernemingen uit de derde wereld, een winst die een netto-

overdracht in hun voordeel van 1723 miljoen dollar betekende: 1013 miljoen uit Latijns-Amerika 

en 280 uit Afrika, 366 uit het Verre Oosten, 64 uit het Midden Oosten. Hun invloed en actiesfeer 

verstoren de traditionele praktijken op gebied van de internationale handel, de 

technologieoverdracht, de transmissie van hulpbronnen tussen de naties en de 

werkverhoudingen.  

We staan voor een waarachtig conflict tussen de grote transnationale ondernemingen en de 

Staten. Deze laatste ontwaren, bij het treffen van hun fundamentele beslissingen – zowel op 

politiek, economisch en op militair vlak – de inmenging van de wereldorganisaties die van geen 

enkele staat afhangen en die, voor het geheel van hun activiteiten, geen verantwoording 

verschuldigd zijn, nog gereglementeerd worden door een of ander parlement of instelling die het 

collectief belang vertegenwoordigt. In één woord, de hele politieke wereldstructuur wordt 

ondermijnd. ‘Handelaars hebben geen vaderland. Waar ze zich ook bevinden, ze zijn niet aan 

hun land gebonden. Al wat hen interesseert is de plaats waar ze winst kunnen maken’. Die 

woorden zijn niet van mij, ze werden uitgesproken door Jefferson.” 

 

Toen de woordvoerder van de Afrikaanse delegatie enkele weken voor UNCTAD III, de 

houding van de Afrikaanse landen verduidelijkte tegenover de aanklacht die Chili had 

ingediend tegen de agressie van Kennecott, zegde deze dat zijn groep zich volledig solidair 

verklaarde met Chili, omdat het niet ging om een kwestie die slechts één enkele natie raakte, 

maar om een probleem dat potentieel het geheel van de nog ontwikkelende wereld 

bedreigde.225  

Dat was een veelbetekende verklaring, omdat ze aantoonde dat het hele Afrikaanse 

continent erkende dat de gebeurtenissen te Chili een nieuwe episode hadden ingezet in de 

strijd tussen het imperialisme en de zwakke landen van de derde wereld, een strijd tegen de 

hen opgelegde politieke onderdrukking en economische onderontwikkeling. Die strijd startte 

overheen de hele derde wereld omstreeks het zelfde tijdstip, waarbij vele 

ontwikkelingslanden een zelfde keuze maakten als demonstratie van hun misnoegdheid over 

hun plaats in de wereld: het nationaliseren van de buitenlandse MNO’s die er als toonbeeld 

van imperiale en koloniale macht beschouwd werden. Het simultane voorkomen van de 

nationalisaties was met andere woorden niet toevallig maar was het resultaat van de 
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toenmalige wereldsituatie waarin de ontwikkelingslanden zich bevonden en waarin ze zich 

geplaatst wisten door het Westen.  

 

Het volgende hoofdstuk schetst een beeld rond de vraag waarom de derdewereldlanden 

misnoegd waren en hoe ze zich organiseerden om hun onderdanige positie in het 

wereldsysteem te bestrijden. Om te begrijpen waarom UNCTAD in 1964 opgericht werd, 

moet men de toenmalige wereldsituatie, een beeld van de positie waarin de derde wereld 

zich voor het ontstaan van UNCTAD bevond, kennen. Tegelijkertijd was deze positie ook 

direct verantwoordelijk voor de golf van nationalisaties in de derde wereld. In het oprichten 

van UNCTAD kan men daarom zowel een bewijs als een voorbeeld zien van de 

internationale ontevredenheid van de ontwikkelingslanden. De golf van nationalisaties was 

dan een uiting van die nationale ontevredenheid, waarbij derdewereldlanden besloten 

buitenlandse MNO’s, als de grootste symbolen van Westerse dominantie en als symbool van 

de reden waarom ze zich in een benaderde positie bevonden, te onteigenen om er zich heer 

en meester over te maken in de hoop naast politieke nu ook economische onafhankelijkheid 

te realiseren. 
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3. WERELDSITUATIE 
 
 
 

 

…Even in those developing countries where growth targets have been exceeded, measures 
designed to raise the living standards of the poorer section of the population have not as yet 
been generally adopted. The problems of poverty, mass unemployment and malnutrition 
appear as intractable as ever…. The developed countries, on their side, have generally failed to 
alleviate the foreign exchange constraints of the developing countries through the application 
of the trade and aid policies envisaged in the International Development Strategy…. All 
countries can and should contribute to worldwide economic and social development, but it is 
the economically more powerful countries which necessarily must assume the greatest 
responsibility for the success or failure of the Strategy…. Governments must give the 
development problem a mach higher priority that it has been given up to now if full advantage 
is to be taken of the real possibilities offered by the present world economic situation with a 
view to attaining – and even surpassing in a truly dynamic context – the objectives and targets 
laid down in the Strategy.226  
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3.1 Wereldsituatie die aanleiding gaf tot de golf van nationalisaties 

en de oprichting van UNCTAD 
 

 

De ontwikkelingskansen van de derde wereld waren niet alleen afhankelijk van de 

onontbeerlijke en primordiale inspanningen van de ontwikkelingslanden zelf en van de 

overdracht van kapitaal en kennis van Noord naar Zuid, maar ook van de 

structuurveranderingen in de wereldhandel met als corrolarium de aanpassing van de 

noordelijke landen aan de regels van een nieuwe evenwichtige wereld. De woordvoerders 

van de ontwikkelingslanden in de schoot van UNCTAD legden terecht een verband, niet 

alleen tussen wereldhandelsstructuren, kapitaal- en technologieoverdracht enerzijds, en 

ontwikkeling anderzijds, maar ook tussen milieubeheersing en ontwikkeling, ontwapening en 

ontwikkeling, oorlog en ontwikkeling en tussen internationaal recht en ontwikkeling: het recht 

als alternatief voor en garant tegen wapengeweld, economisch geweld, ‘structuurgeweld’. 

Hierbij was UNCTAD het belangrijkste forum voor de ontwikkelingslanden.227  

 

De gegevens ‘onderontwikkeling’ en ‘overontwikkeling’ waren in de jaren 1960–1970 

betrekkelijk nieuwe verschijnselen in de geschiedenis van de mensheid. De eigenlijke term 

‘ontwikkelingslanden’ werd eind de jaren ’60 geïntroduceerd door deskundigen die het 

hadden over landen die in de toenmalige situatie juist een alles behalve harmonische 

ontwikkeling te zien gaven. Onderontwikkeling bestond daarbij uit een combinatie waarbij 

objectieve, meetbare factoren zoals ondervoeding, ondertewerkstelling en analfabetisme 

betrokken waren, en had daarenboven een politieke dimensie; een bewustzijn van ongelijke 

behandeling als gevolg van ongelijke machtsverhoudingen, het geloof in de mogelijkheid van 

een beter bestaan en de wil een einde te stellen aan verdrukking.228  

De oorzaken van deze wereldomvattende ongelijkheid moeten ongetwijfeld gezocht worden 

in de historische en economische relaties die ontstonden uit contacten van het 

prekapitalistische Europa met de andere werelddelen. Volgens Adam Smith waren de 

ontdekking van Amerika en die van de Kaaproute naar India daarom de twee grootste en 

belangrijkste feiten uit de geschiedenis van de mensheid, die het mercantilistische systeem, 

waarin de internationale handel zich ontwikkelde als nooit tevoren, verhieven tot een glans 

van heerlijkheid die het anders nooit had kunnen bereiken.229 In deze periode vonden de 

grote veranderingen plaats die de basis zouden vormen voor de wereldsituatie zoals deze 
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bestond in de jaren 1960, de periode waarin ontwikkelingslanden eisten een 

wereldhandelsconferentie op te richten.  

In de jaren 1970 stamde het bewustzijn omtrent onderontwikkeling slechts af uit de 

naoorlogse dekolonisatie en was dus minder dan 25 jaar oud. De realiteit die er aan de 

grondslag van lag, was historisch gezien even betrekkelijk recent. Onderontwikkeling, in 

contrast met ‘ontwikkeld’ zijn of eventueel ‘overontwikkeling’, vloeide voort uit de Industriële 

Revolutie. Met de ontwikkeling en de uitbreiding van die Industriële Revolutie in de 19e eeuw 

ontstond een regelmatiger en grotere vraag naar grondstoffen. Deze behoefte, gecombineerd 

met de onderlinge concurrentie tussen de verschillende handelsmaatschappijen, leidde tot 

een permanente bezetting en politieke controle van de overzeese gebieden die vanaf dat 

moment echte koloniën werden. Al verliep dat kolonisatieproces overal verschillend en al 

werd het bestuur van die koloniën niet overal op dezelfde manier opgezet, het resultaat was 

nagenoeg overal hetzelfde: onderontwikkeling. Symptomatisch voor dit proces was de 

manier waarop landen die rijk waren aan natuurlijke grondstoffen en arbeidskrachten ten 

dienste van de moederlanden werden geëxploiteerd, waardoor er ‘satelliet-economieën’ 

ontstonden met als belangrijkste functie de levering van grondstoffen aan de moederlanden. 

In 1974 schreven E. Brun en J. Hersch: “Tot op de huidige dag hebben de 

ontwikkelingslanden nog nooit baat gehad bij de economische banden met deze groep 

landen.”230 

De ontwikkeling en uitbreiding van de Industriële Revolutie zou ook aan de basis liggen van 

het ontstaan van de moderne MNO’s. De Canadese economist Stephen Hymer, die zich in 

zijn onderzoek vooral richtte op de activiteiten van MNO’s, schreef: “the hallmarks of the new 

system were the market and the factory… In the factory entrepreneurs consciously plan and 

organize cooperation, and the relationships are hierarchical and authoritarian; in the market 

coordination is achieved through a decentralized, unconscious, competitive process.”231 In 

deze optiek zou de moderne MNO, door het samensmelten van de specialisatie en de 

georganiseerde coöperatie van die fabriek met de competitie van die globale marktplaats, het 

logische gevolg zijn van de Industriële Revolutie.232 

 

3.1.1 Economische impasse van de ontwikkelingslanden 

 

Door de grootscheepse dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog werden de vroegere 

koloniën omgedoopt tot ‘ontwikkelingslanden’. Vanuit een bepaald standpunt beschouwd kan 
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men zeggen dat deze ontwikkelingslanden het zeer goed deden in de jaren 1960. De export 

steeg 67% van 1959 tot 1969 met een jaarlijkse groeivoet van 5,9%. Ook de import zou in 

deze periode stijgen, met een groeivoet van 5,4%, waarbij meer dan 90% van de kosten 

gedragen werden door exportinkomsten.233 De algemene groeiratio in de derde wereld 

bedroeg ongeveer 5%, hoewel de per capita groei amper de helft daarvan bedroeg door de 

grote bevolkingsgroei.234 

 

In relatieve termen was dit verhaal echter minder imposant. Het aandeel van de minst 

ontwikkelde landen in de wereldexport daalde van 27% in 1953 tot 19,3% in 1968235 (tabel 

17). Tussen 1955 en 1970 zou ook de handelsruilvoet van de ontwikkelingslanden dalen; de 

exportprijzen daalden er met 6% terwijl de exportprijzen van de rijke landen stegen met 

8%.236 In 1965 ging 73% van de export van de ontwikkelingslanden naar de kapitalistische 

industrielanden, 6% naar de socialistische landen en 21% naar de overige 

ontwikkelingslanden. Wat betreft de industrielanden kon men het tegenovergestelde 

waarnemen: 21% van de export ging naar de ontwikkelingslanden, 4% naar de socialistische 

landen en de rest naar landen binnen het eigen blok.237  Deze laatste cijfers tonen aan dat de 

onderlinge samenwerking tussen de industrielanden een steeds groter aandeel van de 

wereldhandel opslokte, wat niet betekende dat export van de ontwikkelingslanden daalde. 

Deze export van de minder ontwikkelde landen groeide wel, maar die groei was trager dan 

die van de wereldhandel en was aanzienlijk kleiner dan die van de geïndustrialiseerde 

landen.238 De groei van de export van de ontwikkelingslanden ging met andere woorden lang 

niet zo snel als die van de industrielanden en de ontwikkelingslanden kregen in feite steeds 

minder betaald voor een steeds groeiende hoeveelheid goederen.239 Ze moesten steeds 

meer exporteren om hetzelfde kwantum goederen te kunnen importeren. Door die grotere 

export daalde dan weer de prijs waardoor de inkomsten gelijk bleven. De groeiende omvang 

van deze plundering was een van de belangrijkste hinderpalen voor de economische 

ontwikkeling van de derdewereldlanden. Niet alleen daalde de import door de dalende 

exportprijzen, de schuld van de ontwikkelingslanden nam in dezelfde periode toe met 11 
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miljard dollar.240 Tabel 18, die werd opgesteld door de voedsel- en landbouworganisatie van 

de VN (FAO), toont bijvoorbeeld hoeveel meer dan in 1955 de ontwikkelingslanden in 1962 

van hun belangrijkste exportartikel moesten exporteren om dezelfde tractor te kunnen kopen.  

Daar kwam nog bij dat de ongelijke ruil helemaal geen nieuw historisch verschijnsel was. 

Afgezien van een korte periode in de 19e eeuw, toen de handelsbetrekkingen gestabiliseerd 

werden, was de ontwikkeling van de handel steeds in het nadeel van de ontwikkelingslanden 

geweest. Om het met de woorden van de economist Myrdal te zeggen: “Een normaal 

resultaat van vrije handel tussen twee landen waarvan het ene geïndustrialiseerd is en het 

ander onderontwikkeld, is het op gang brengen van een cumulatief proces van verarming en 

stagnatie in het laatst genoemde.”241 

 

Net zoals de export zou ook het importaandeel van de minder ontwikkelde landen in de 

wereldhandel afnemen (tabel 19). Iets minder dan twee derden (63,8%) van de invoer van de 

ontwikkelingslanden bestond uit afgewerkte producten vooral afkomstig uit de 

geïndustrialiseerde landen, een patroon dat de nog steeds voortdurende koloniale 

afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden weerspiegelde. De voornaamste factor die de 

invoermogelijkheden bepaalde was de opbrengsten van de export en de trage groei daarvan 

beperkte de mogelijkheid om de invoer op te drijven.242 De discrepantie tussen deze snel 

stijgende importbehoeften en de traag toenemende exportopbrengsten zou leiden tot 

deficitaire handelsbalansen. 243  

 

Ook het meer algemene beeld, weergegeven aan de hand van totale groeiratio’s, was niet 

echt positief te noemen. Volgens VN-statistieken bijvoorbeeld, daalde de gemiddelde BNP- 

groeiratio van 4,6% per jaar in 1955-60 tot 4,4% in 1960-65, en de per capita groeiratio’s 

daalden in dezelfde periode van 2,3 tot 1,9%. Cijfers rond de inkomensdistributie beamen dit 

algemene negatieve verhaal. Het aandeel in het wereldinkomen van de armste 60% van de 

wereldbevolking nam af van 13,2% in 1950 tot 11,1% in 1964, waarbij dient opgemerkt te 

worden dat macro-economische inkomstenvergelijkingen misleidend kunnen werken. De 

wereld opdelen in een arme en een rijke groep leidt tot een te eng beeld. Tussen 1960 en 

1970 zou de kloof tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden met lage 

inkomsten vergroten, maar de kloof tussen de ontwikkelde landen en de hoogst 

gepositioneerde ontwikkelingslanden (met een per capita inkomen van meer dan 600 dollar) 

zou verkleinen. Bovendien zouden de ontwikkelingen in de olieprijzen en de potentiële 

toename in prijzen van andere grondstoffen ook een invloed kennen op de kloof tussen arm 
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en rijk (zie tabel 20).244 Desondanks, de kloof was er. “The dangers of waiting until (if ever) 

the fruits of growth began to ‘trickle down’ to the poor were becoming more and more 

apparent.”245 

 

Tenslotte daalde ook het aandeel van de ontwikkelingslanden in de handel van grondstoffen, 

die 80% van hun export uitmaakte, van 54% in 1953 tot 37% in 1967.246 Wanneer de 

industrielanden olie, mineralen, metalen of tropische landbouwproducten kochten, was dat 

niet om een kunstmatige behoefte te dekken, maar om zich producten te verschaffen die ze 

nodig hadden voor hun expanderende industrie. Dit waren over het algemeen producten die 

ze zelf niet hadden of die in eigen productie bijzonder duur waren.247 Tabel 21 geeft het 

procentuele aandeel van de ontwikkelingslanden in de import van verschillende producten 

door de industrielanden in 1962 weer. Deze tabel toont dat de industrielanden nog nooit 

eerder in de geschiedenis zo’n grote behoefte hadden aan producten waarvan de 

ontwikkelingslanden een steeds groter deel leverden. Zelfs de VS, door de natuur gezegend 

met rijke bodemschatten, werd door de nooit te stillen honger van hun industrie een in dat 

opzicht arm land. “Het nieuwe in het huidige imperialisme”, schreef Magdoff, “is dat de VS 

een ‘have-not’-staat is geworden wat betreft de aanwezigheid van gewone en zeldzame 

metalen.”248 In een aan grondstoffen arm West-Europa of Japan was de situatie natuurlijk 

identiek. Maar, hoe meer de industrielanden onderling handel dreven, des te meer de 

ontwikkelingslanden in een situatie verkeerden met elkaar te moeten concurreren op de 

grondstoffenmarkt van die industrielanden, die door steeds minder en machtigere 

industriegroepen beheerst werd en daardoor de prijzen naar eigen believen konden 

vaststellen. De opbrengsten uit die export waren onderhevig aan het cyclische karakter van 

de vraag naar en wijzigingen in het aanbod van grondstoffen, wat de monetaire stabiliteit in 

de derdewereldlanden niet ten goede kwam.  

Een bijkomende erfenis uit de koloniale periode, een extreem gevolg van de internationale 

arbeidsverdeling, bestond er bovendien in dat het exportpakket van vele ontwikkelingslanden 

uit één enkel of een beperkt aantal producten bestond.249 In deze situatie zouden 

prijsschommelingen meer intens zijn en meer voorkomen waarbij een scherpe daling van de 

prijs op de wereldmarkt een ramp kon betekenen voor het desbetreffende land.250 Tabel 22 
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toont enkele ontwikkelingslanden die voor twee derden of meer van hun totale 

exportinkomsten afhankelijk waren van één product. 

Het grondstoffenprobleem raakte niet alleen een fundamentele ‘natuurlijke’ behoefte van de 

kapitalistische industrieën, maar de banden tussen deze werelddelen hadden ook een 

economische noodzaak die niet over het hoofd gezien kon worden. Het klassieke 

kolonialisme had (op enkele uitzonderingen na) vooral een economische basis, en één blik 

op de statistieken van de VN betreffende de internationale productiestructuren, 

kapitaalbewegingen en handel, is voldoende om te zien dat deze economische kant van het 

kolonialisme in de jaren 1970 nog (lang) niet opgeruimd was.251 Ondanks het feit dat de 

ontwikkelingslanden een minder ontwikkelde economie hadden, maakten de VS in 1964 5% 

winst op het in hoogontwikkelde landen geïnvesteerd kapitaal en 16% winst in de landen van 

de derde wereld.252 Wat bewijst dat de oude economische relaties ook in een nieuwe politiek 

niet alleen hetzelfde bleven, maar ook uitbreidden. 

 

Samenvattend kan men stellen dat de ontwikkelingslanden een systeem erfden waarin de 

belangrijkste economische functies niet op het voldoen aan de binnenlandse vraag waren 

gericht, maar op het voldoen aan de vraag in de moederlanden. Hierbij waren de 

ontwikkelingslanden vaak afhankelijk van één of een begrensd aantal handelspartners.253  

Tabel 23 geeft weer welk deel van de export van een aantal landen naar één enkele 

importeur ging, in het bijzonder de VS. Een even scheve verhouding bestond er tussen 

Engeland en de landen van het Britse Gemenebest, en tussen Frankrijk en de vroegere 

Franse koloniën.  

M. Shafer schrijft: “a state’s capacity to get ahead depends on the attributes of the leading 

sector through which it is tied to the international economy.”254 De derdewereldlanden 

bevonden zich echter in een systeem waarbij de voordelen van hun leidende sector hen 

ontnomen werden, een systeem dat hen al sinds heel lang het leeuwendeel van hun 

economische overschot beroofde. Bovendien maakte de voortdurende prijsschommelingen 

op de wereldmarkt iedere planning van hun economie onmogelijk. Dat deze 

derdewereldlanden externe hulp nodig hadden, was een algemeen aanvaard idee. Er waren 

echter grote verschillen over de eigenlijke vorm die deze hulp aannemen moest. “To make 

their case more strongly, the poor countries banded together to increase their bargaining 

                                                 
251 Brun E. en Hersh J., Leerboek over Imperialisme, p. 76. 
252 Amerikaans rapport, geciteerd in: Jalée, Le Tiers Monde, p. 107. In: Brun E. en Hersh J., Leerboek over 
imperialisme, p. 80.  
253 Brun E. en Hersh J., Leerboek over imperialisme, p. 84. 
254 Shafer M., Winners and losers: how sectors shape the developmental prospects of states, Ithaca, Cornell 
University Press, 1994,  p. 2 



 74

power against all the industrial countries.”255 Deze situatie zou de rechtstreeks aanleiding 

geven tot de oprichting van UNCTAD.  

 

Met betrekking tot UNCTAD wordt in deze laatste alinea ingegaan op de specifieke 

wereldsituatie net voor UNCTAD III, omdat deze derde conferentie plaats vond op een tijdstip 

wanneer de wereldsituatie vooral de grondstoffenproducerende derdewereldlanden, waarvan 

Zambia en Chili een duidelijk voorbeeld zijn, onvoordelig uitkwam. Twee belangrijke 

gebeurtenissen die zich tijdens de voorbereidingswerkzaamheden voor UNCTAD III hadden 

voorgedaan, vormden daartoe de rechtstreekse aanleiding. In de eerste plaats was er de 

beslissing van de algemene vergadering van het IMF (3 oktober 1969) om van 1 januari 1970 

het stelsel van speciale trekkingsrechten in werking te stellen. Er werd beslist over een 

basisperiode van 3 jaar om 9,5 miljard speciale trekkingsrechten te creëren (1 STR = 

0,888671 gram fijn goud). Daardoor werd – 2 jaar nadat daartoe op de Algemene Vergadering 

te Rio de Janeiro de eerste stap was gezet – het stelsel van speciale trekkingsrechten in 

werking gesteld. Op 1 januari 1970 werden dan voor 3414,4 miljard speciale trekkingsrechten 

toegekend aan de meer dan 100 deelnemende landen, op 1 januari 1971 voor 296,5 miljard 

en tenslotte op 1 januari 1972 tot een waarde van 2951,5 miljard speciale 

trekkingsrechten.256 

In de tweede plaats waren er de beslissingen van de Amerikaanse president Nixon en van de 

Club van Tien op 18 december van datzelfde jaar, die duidelijk aantoonden dat het in 1944 in 

Bretton Woods opgerichte internationaal monetair systeem dringend hervormd diende te 

worden.257 De Amerikaanse dollar werd steeds minder waard. Er kon steeds minder voor een 

dollar gekocht worden. Sommige Amerikaanse speculanten veronderstelden, terecht zoals 

zou blijken, dat de munteenheid van andere landen de dollar in waarde zou overschrijden. 

Deze wisselden hun dollars tegen de oude koers om in andere munteenheden, tegen 

ongenoegen in van de regeringen van de betrokken landen die nu overstelpt werden met 

dollars. Daar ook zij de dollar minder waard vonden, besloten ze niet langer de officiële 

dollarkoers te betalen. Deze maatregel deed de dollarstroom naar Europa en Amerika 

ophouden. Steeds meer dollars verdwenen uit de Amerikaanse schatkist. Het hoogtepunt 

werd bereikt op 15 augustus 1971 toen president Nixon zijn ‘New Economic Policy’ 

afkondigde en daarmee een einde stelde aan het bestaan van het zogenaamde 

internationale monetaire stelsel van Bretton Woods. In zijn boodschap kondigde de president 

3 belangrijke maatregelen aan: (a) de opheffing van de inwisselbaarheid van de dollar in 
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goud of ander reservemiddelen; (b) het instellen van een tijdelijke bijkomende invoerheffing 

van 10% op alle goederen die niet aan kwantitatieve invoerbeperkingen onderworpen zijn; (c) 

een vermindering van de economische hulp aan het buitenland met 10%.258  

Door de waardevermindering van de dollar was tegelijk de waarde van het goud 

toegenomen. De landen met het grootste bezit aan goud en de minste dollars werden rijker. 

Uit statistieken kan afgelezen worden dat de VS en de overige rijken der aarde zich zelf 

veruit het meest hebben bevoordeeld en dat de ontwikkelingslanden absoluut nauwelijks 

vooruit gingen en in verhouding tot de meer rijkere landen zelfs achteruit gingen. Bovendien 

waren het vooral de ontwikkelingslanden die grondstoffen uitvoerden. De prijzen van de 

meeste van deze grondstoffen werden gemeten in dollars. Daar waar deze minder waard 

was geworden, ontvingen de ontwikkelingslanden daarom ook minder geld.259  Deze 

maatregelen vond zijn slachtoffers bijgevolg vooral onder de ontwikkelingslanden waardoor 

deze zich alweer bewust werden van hun machteloosheid. 
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It is imperative to built a new order with a view  

to solving the serious problems of trade and  
development that beset the world, especially the 
problems that affect the developing countries.260 

Raúl Prebisch, 1964 

 

3.2 Voorbereiding tot UNCTAD 

 

 

Reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de basis gelegd voor de naoorlogse 

samenwerking onder alle naties. De conferentie van San Fransisco leidde in 1945 tot de 

oprichting van de VN waarvan een der doelstellingen het bevorderen van de economische en 

sociale vooruitgang in alle landen was door middel van internationale samenwerking.261 Het 

was de bedoeling van de oprichters om bepaalde meer gespecialiseerde aspecten van de 

ruime bevoegdheid die de VN op het economisch vlak zou toegekend worden, te delegeren 

aan andere in het leven te roepen organen die nauw met de VN zouden verbonden worden. 

Drie van de vier voornaamste gespecialiseerde instellingen werden ook effectief opgericht 

kort na het beëindigen van de vijandelijkheden. Het betreft hier de FAO, het IMF en de IBRD. 

Het Handvest van Havana daarentegen werd niet geratificeerd en de daarin beoogde 

International Trade Organisation (ITO) werd nooit een realiteit.262   

 

Niet alle arbeid besteed aan de poging tot oprichting van ITO was nutteloos. Tijdens de 

tweede vergadering van diens voorbereidende commissie (lente en zomer van 1947 te 

Genève) werd door 25 landen onderhandeld over de verlaging van douanetarieven, zoals 

voorzien zou worden in Artikel 17 van het Handvest. Aldus kwam op 30 oktober 1947 het 

GATT tot stand. Dit was geen internationale organisatie, wel een internationaal verdrag dat 

door de toepassing van bepaalde voorschriften van het Handvest een voorlopige 

gedragscode voor de internationale handel wilde vormen en de naleving en de correcte 

toepassing van de verleende concessies beoogde te verzekeren.263 

Juist omdat men, op het ogenblik dat het GATT opgericht werd, nog geloofde in het spoedig 

in werking treden van ITO, waren de institutionele voorzieningen in het GATT zeer 

fragmentair. “Selon la conception primitive, l’accord général n’était nullement une institution: 
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c’était simplement le cadre contractuel dans lequel seraient incorporées les importantes 

réductions et consolidations de tarifs douaniers qui avaient été négociées à Genève en 

1947.”264 Pas toen bleek dat de ITO nooit tot stand zou komen, is men het GATT gaan 

beschouwen als het enige forum dat handelsproblemen op wereldniveau zou bestuderen, om 

te voorzien in oplossingen. 

 

Een belangrijk kenmerk van UNCTAD was dat “it is less political, more functionally specific, 

and technically oriented” dan de politieke organen van de VN, terwijl UNCTAD op hetzelfde 

moment “less independent, more intensely political, more functionally diverse, and less 

technical” was dan de gespecialiseerde instellingen van die VN.265 Een werkgroep van de 

Economische en Sociale Raad van de VN telde op de vooravond van de eerste UNCTAD- 

bijeenkomst 43 dergelijke organen en instellingen die zich op een of andere wijze 

bezighielden met de internationale handel en grondstoffenproblemen.266 De groei van dit 

aantal was al even onrustwekkend als het aantal zelf: 8 in 1945; 19 in 1950; 36 in 1960 en 43 

in 1963.267 Het is hoogst waarschijnlijk dat dit aantal beduidend lager had gelegen indien de 

ITO tot stand gekomen was.268 Anderzijds was de uitbreiding van het aantal organisaties 

ontegensprekelijk in de hand gewerkt door de houding van vele politici die, wanneer zij 

geconfronteerd werden met een delicaat probleem, het onmiddellijk naar een commissie en 

bij voorkeur een reeks commissies verwijzen, en daarmee hun taak als volbracht 

beschouwen.269  

“The mushrooming of international organisations in this field contributed to the growth of 

Third World solidarity.”270 De internationale gemeenschap had een veelheid aan instellingen 

ter beschikking waarvan de werking niet steeds bevredigend kon genoemd worden. Er 

tekende zich een gebrek aan coördinatie af. Bovendien ging men, door het feit dat er veel 

organisaties waren, meer aandacht besteden aan detailkwesties en dus verloor men, met 

betrekking tot de ontwikkelingslanden, de globaliteit van de problematiek uit het oog. De 

institutionele compartimentalisatie in het economische veld “prevents issues of global 
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economic management from being tackled seriously and comprehensively, permits 

governments to evade inconvenient problems by shifting them from one forum to another, 

and allows inconsistencies to occur in the positions taken by the same countries or groups in 

different forum.”271 In zijn openingsspeech aan UNCTAD III (zie bijlage 2) stelde de Chileens 

President Allende die toenmalige structuur en organisatie van de wereldeconomie aan de 

kaak. Dat wereld-economische systeem werd, volgens hem, bewaakt door internationale 

organisaties, in handen van de rijke landen, dit ten voordele van de grote ondernemingen.272 

Er ontbrak vooral een forum waar de grieven en wensen van de minder ontwikkelde landen 

konden behandeld worden. Daarom ijverden de ontwikkelingslanden voor de oprichting van 

een nieuwe wereldhandelorganisatie. Ze werden in dit streven gesteund door hun overtuiging 

dat het GATT niet alleen weinig gerealiseerd had om hun handel te stimuleren, maar tevens 

nagelaten had te evolueren tot een instelling waar de globale ontwikkelingsproblematiek kon 

besproken worden. Er ontstond een ongenoegen dat zich echter meer richtte tegen het 

GATT als instelling dan tegen de manifeste weigering van de andere GATT-leden om hun 

handelspolitiek te wijzigen.273 Zij beschouwde het GATT als ‘a rich man’s club’ en als 

‘exclusive and politically biased in favour of its wealthier members.”274 Het was een instelling 

die de behartiging van de belangen van de rijke westerse landen nastreefde (door lasten op 

producten te verminderden waarin ze zelf handel dreven en door geen aandacht te 

spenderen aan het verminderen van lasten op goederen waarop de ontwikkelingslanden 

enige comparatief voordeel hadden) en dus niet geschikt kon bevonden worden om de 

problemen van de minder begoede handelspartners op te lossen.275  Dit probleem werd 

echter in zekere mate aangewakkerd door de ontwikkelingslanden zelf, aangezien deze niet 

actief deelnamen in de GATT onderhandelingen. “They demanded nonreciprocal privileges 

without meaningful participation of their own, and the outcome was predictable; they got the 

hand-me-downs because they were not prepared to buy in the store.”276 

 

Er was wel een type van organisatie, de regionale economische commissies – bijvoorbeeld 

ECLA – die een belangrijk centrum vormde waar ontwikkelingslanden informatie en ideeën 

rond coördinatie uitwisselden. De regionale economische commissies dienden als 

intellectuele centra voor de ontwikkeling van ideeën. Hier werd gedetailleerd onderzoek 

verricht en werden statistieken opgesteld en ingezet om de eisen tot grotere rechtvaardigheid 

in het globale economische systeem van de derde wereld te ondersteunen en kracht bij te 
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zetten. Deze regionale commissies vormden de directe onderbouw van de ‘Groep van 77’. 

“The supreme example of this interest aggregation and articulation function is provided by 

ECLA and the doctrines of Prebisch.”277 

 

3.2.1 Dr. Raúl Prebisch en Wladyslaw R. Malinowski  

 

Van in het begin zouden de overheden die UNCTAD oprichtten een belofte aanvaarden “to 

lay the foundations of a better world economic order.”278 Ze erkenden dat internationale 

handel een belangrijk instrument was voor economische ontwikkeling, wat in die beginjaren 

een van UNCTAD’s belangrijkste verwezenlijkingen was.  

De toenmalige ideeën rond internationale handel waren gegrondvest in de neo-klassieke 

politieke economie. Die stroming beweerde onder meer dat spontane krachten altijd in de 

richting van een goedgunstig equilibrium evolueren en dat elke afwijking van dit equilibrium 

onvermijdelijk tot een proces van zelfcorrectie zou leiden.  

De eerste grote uitdaging van die neo-klasssieke politieke economie was terug te vinden in 

de Keynesiaanse school in de jaren 1930. Deze toonde dat cyclische fluctuaties in het niveau 

van productie en tewerkstelling eigen waren aan het systeem zelf. Aangezien men niet kon 

steunen op spontane krachten om de ups en downs van de handelscyclus weg te werken, 

lag de druk bij de overheid om een economisch bestuur te voorzien nodig om volledige 

tewerkstelling ten aller tijde te verzekeren. Tijdens de conferenties van San Francisco en 

Bretton Woods uitten overheden hun vastberadenheid een terugkeer naar de condities die 

leidden tot de Grote Depressie van de jaren 1930 te vermijden. Vandaar dat het Charter van 

de VN en de IMF een belofte naar het streven van volledige tewerkstelling inhield. Maar, 

“there was no corresponding enlightenment or freshness of outlook with respect to world 

trade.”279 In dit gebied bleven de oude neo-klassieke overtuigingen aanwezig. Wat gebeuren 

zou in de wereldhandel, moest gebeuren bij gratie van een internationale arbeidsverdeling 

die even onvermijdbaar als rechtvaardig was.280  

 

Tegenover deze opvatting over de wereldeconomie zou er snel na de Tweede Wereldoorlog 

sterke weerstand opkomen. Het centrum van deze tegenbeweging was terug te vinden in een 

academische setting, zoals de Keynesiaanse school, maar in de ECLA, sinds 1948 onder 

leiding van Raúl Prebisch. Tussen 1964 en 1969 was Prebisch de secretaris-generaal van 

UNCTAD. Hij meende dat de internationale handel in haar toenmalige vorm nadelig was voor 
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de economische groei van ontwikkelingslanden. Deze landen waren namelijk afhankelijk van 

de eerste wereld in een centrum-periferierelatie, waarin de eerste Wereld een centrum 

vormde en de derde wereld de periferie. UNCTAD zou er, in zijn optiek, voor moeten zorgen 

dat de ontwikkelingslanden op een zodanige manier werden geïntegreerd in de 

wereldhandel, dat zij konden meespelen in de wereldeconomie.281 Prebisch pleitte voor de 

ontwikkeling van de derde wereld, niet de onderdrukking ervan door het Westen282 en wees 

erop dat de krachten die leidden tot aanhoudende polarisatie van economieën, zowel intern 

als extern, veel sterker waren dan diegene die leidden tot een equilibrium. Hij toonde verder 

aan dat als deze cumulatieve krachten van de wereldeconomie niet tegengegaan werden 

door doelbewuste acties op nationaal en internationaal niveau, de economische afstand 

tussen rijk en arm steeds groter zou worden. De macht van initiatief en verandering lag 

daarbij bij de industriële landen in het zogenaamde centrum van de wereld, terwijl de minder 

ontwikkelde landen in de periferie enkel passief reageerden op stimuli opgewekt door het 

centrum. De hegemonie van dat centrum werd dus uitgedrukt zowel in de opbouw van zijn 

handel met de periferie en ook in de termen waaronder deze handel plaats vond. Die opbouw 

van de handel was een afstammeling van de oude koloniale orde waaronder de 

metropolische machten afgewerkte producten naar hun kolonies exporteerden, in ruil voor de 

import van voedingsmiddelen en grondstoffen. Dit specialisatiepatroon werd aangemoedigd 

en in stand gehouden door de belastingsstructuur van de industriële centra: “while primary 

products were generally admitted duty free or at a low rate of duty, tariffs on manufactured 

imports were deliberately set to increase progressively with their degree of manufacture.”283 

Deze reliek van het mercantilisme bleef volgens Prebisch bestaan tot in de moderne tijden.  

 

Het grootste gedeelte van het Prebisch-rapport ‘Towards a New Trade Policy and 

Development’ is gewijd aan mogelijke oplossingen voor het veranderen van de, voor de 

ontwikkelingslanden, nadelige internationale handel. Het betrof oplossingen om die minder 

ontwikkelde landen uit hun benarde situatie te helpen. In dat rapport, dat achteraf beschouwd 

werd als de meest belangrijke bijdrage aan UNCTAD I op ideologische vlak,284 stelde 

Prebisch onder meer het volgende voor: een verhoging van de grondstoffenprijzen, wat 

bewerkstelligd kon worden door grondstoffenovereenkomsten afgesloten in een nieuwe 

geest. Dit wil zeggen dat de grondstoffenovereenkomsten niet langer een compromis tussen 

de belangen van de producerende landen en de consumerende landen mochten zijn, maar in 

eerste instantie moesten bedoeld zijn om de minder ontwikkelde landen hogere prijzen te 

                                                 
281 Van Wichelen S., De Prebisch Conferentie. De invloed van Raul Prebisch op UNCTAD in de periode 1964-
1971, RUG, Diss. lic. faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2007-2008, p. 13. 
282 Van Wichelen S., De Prebisch Conferentie, p. 15. 
283 Cutajar M.Z., Unctad and the South-North Dialogue. The First Twenty Years, p. 11. 
284 Geldart C. and Lyon P., ‘The Group of 77: a Perspective View’, in: International Affairs, 51, 1, Winter 1980-
1981, p. 85.  
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bezorgen teneinde de verslechtering van hun ruilvoet tegen te gaan.285 Aangezien die laatste 

doelstelling niet volledig gerealiseerd kon worden door grondstoffenovereenkomsten alleen, 

diende een systeem van “compensatory financing” uitgewerkt te worden “…to provide 

supplementary resources to compensate developing countries for losses from declining 

terms of trade.”286 Deze compensatore financiering moest bestaan uit een overdracht door de 

geïndustrialiseerde landen van het inkomen die zij verkregen uit de onvoordelige relatie ten 

aanzien van de minder ontwikkelde landen.  

Maar, “the underlying analysis and arguments of the Prebisch Rapport were not new.”287 Wat 

het rapport deed was deze argumenten weergeven op een intelligente, goed 

beargumenteerde en aannemelijke wijze. Prebisch presenteerde een structurele analyse van 

de oorzaken van onderontwikkeling, aan de hand van een centrum – periferie opvatting.288 

Zijn weergave van de positie van de ontwikkelingslanden in de internationale economische 

orde werd nagenoeg onmiddellijk de algemene orthodoxie van zowel de Groep van 77 als 

van UNCTAD zelf. Dit betekende echter niet dat de inhoud van het rapport universeel 

aanvaard werd. Zo merkte Harry Johnson in 1976 op: “the idea that exporters of food and raw 

materials necessarily and inevitably lose in trade with importers was Prebisch’s own Latin 

American interpretation and over-generalisation of Latin American experience of the 1930s 

depression.”289 

 

“If Prebisch was the intellectual leader and master strategist in seeking the basis for a new 

world economic world order, it was his lieutenant, Malinowski, who supplied the 

organizational and tactical imagination.”290 Hij deelt met Prebisch de verdienste voor de 

oprichting van de UNCTAD als permanent deel van de VN. Malinowski was een van de 

eerste die inzag dat de eigenlijke mobilisatie van internationale pogingen ter ondersteuning 

van de ontwikkeling minstens twee noodzakelijke institutionele hervormingen met zich zou 

meedragen. Aan de ene kant was het niet voldoende voor naties en volken intellectueel 

overtuigd te zijn van de nood de wereldsituatie rond ‘ontwikkeling’ te verbeteren. Deze 

overtuigingen moesten gemobiliseerd worden in een nieuwe institutie die in staat was de 

vereiste programma’s, en beleidsmaatregelen ter uitvoering van deze programma’s, te 

formuleren met de hulp van een competent en toegewijd secretariaat. Aan de andere kant 

zou de vereiste politieke steun voor de creatie van zo een nieuwe institutie alleen opkomen 
                                                 
285 Towards a new trade strategy for development, p. 56. In: Verslype G., Het ontstaan van UNCTAD, p. 27. 
286 Towards a new trade strategy for development, p. 80. In: Verslype G., Het ontstaan van UNCTAD, p. 27. 
287 Singer W.H., ‘The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries’, American Economic 
Review, Papers and Proceedings, May 1950, pp. 473-485; Prebish R., ‘The Role of Commercial Policies in 
Underdeveloped Counties’, American Economic Review, Papers and Proceedings, May 1950, pp. 215-185. In: 
Williams M, Third World Cooperation, p. 44.  
288 Williams M., Third World Cooperation, p. 44. 
289 Johnson H.G., ‘The New International Economic Order’, in Brumer K. (ed.), The First World and the Third 
World Essays on the NIEO, New York, University of Rochester Policy Centre Publications, 1978, p. 82. In: Geldart 
C. and Lyon P., ‘The Group of 77: a Perspective View’, p. 86. 
290 Cutajar M.Z., Unctad and the South-North Dialogue, p. 26. 



 82

als de derdewereldlanden een eenheid vormden met gemeenschappelijk doelstellingen, 

zodat het nagenoeg onmogelijk werd voor de ontwikkelde landen hen te negeren, zoals ze in 

het verleden dikwijls deden.291 Malinowski moedigde met andere woroden de coalitie van de 

ontwikkelingslanden, in de vorm van de ‘Groep van 77’, aan: “He fought with courage and 

tenacity, to bring about effective solutions to the economic and social problems of the Third 

World.”292 

 

In de aanloop naar de formatie van een nieuwe internationale handelsinstitutie vormden 

Malinowski en Prebisch een geducht team. Hun werk was doorslaggevend in het vormen en 

promoten van de beslissingen genomen in 1962 door ECOSOC en de Algemene 

Vergadering, die leidde tot de bijeenkomst van de eerste UNCTAD in Genève in 1964 en tot 

de ontwikkeling van UNCTAD als een orgaan van de Algemene Vergadering voor overleg en 

onderhandeling met betrekking tot handel en ontwikkeling.293 Malinowski en Prebisch 

geloofden dat aandacht leggen op de problemen van ontwikkeling en internationale 

economische samenwerking geleidelijk aan zou leiden tot wederzijdse voordelige 

maatregelen tussen de geïndustrialiseerde centra en de omvangrijke periferie in de 

wereldeconomie.  

Na een grondige reflectie hieromtrent, concludeerde Prebisch dat de industriële centra over 

het algemeen geen interesse hadden in de ontwikkeling van de periferie, behalve wanneer 

dit voordelig was voor de eigen ontwikkeling, of meer nauwkeurig voor de ontwikkeling van 

hun MNO’s die op een af andere manier gekoppeld waren aan de perifere landen. Hoewel 

deze ondernemingen zich richtten op langetermijndoelstellingen wat betreft hun eigen 

businesszaken, hadden ze geen echte grip op de belangrijke objectieven van ontwikkeling. 

Dat lag in handen van de overheden van de geïndustrialiseerde landen, maar hun 

engagement tegenover de doelstellingen van ontwikkeling “has not been much in 

evidence.”294 

Prebisch geloofde dat dit gedrag van geïndustrialiseerde landen afkomstig was van de 

dynamiek aanwezig in hun eigen ontwikkeling. Tegenovergesteld aan wat werd 

voorgehouden door conventionele theorieën, was er volgens hem geen trend geweest naar 

de wereldwijde verspreiding van kapitalisme en de internationale verdeling van de vruchten 

van de toenemende productiviteit. In de historische ontwikkeling van het kapitalisme bleven 

deze vruchten in handen van de geïndustrialiseerde landen en leidden deze niet tot een 

gestage afname van de prijzen. Als resultaat groeide de vraag in de industriële centra, wat 

een continue motivatie was voor verdere innovatie, vooral in de industrie. Toenemende 
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productiviteit maakte nieuwe investeringen mogelijk, met als gevolg een verdere toename 

van de productiviteit. 

De periferie van de wereldeconomie bleef in dit hele proces aan de kantlijn staan, behalve in 

zijn rol als leverancier van grondstoffen. De aanwezigheid van kapitaal en technologie van de 

industriële centra was geconcentreerd rond deze en aanverwante activiteiten. Het merendeel 

van de arbeidskracht van de derde wereld bleef afhankelijk van wisselvallige inkomsten uit 

pre-kapitalistische activiteiten met een zeer lage productiviteit. In tegenstelling tot een 

stapsgewijze industriële ontwikkeling zoals in de centra, zou de industrialisatie in de perifere 

landen snel opkomen, dit grotendeels als een reactie op de grote crisissen van de 

ontwikkelde landen (de twee wereldoorlogen en de Grote Depressie). Om te industrialiseren 

richtten de perifere landen zich onder meer tot economisch-nationalistische maatregelen, 

meestal tot een buitensporige graad. 295  

 

3.2.2 Groep van 77 

 

The Group of 77: A grouping of developing countries that has its origins in the ‘Caucus of 75’ 

developing countries organized predatory to UNCTAD I in Geneva in 1964. By the time 

UNCTAD I had completed its deliberations, the group had expanded by two members and 

issued a ‘Joint Declaration of the 77 Developing Countries’ appraising the work of the 

conference. This numerical designation for the group has persisted, although in 1977 the 

membership of the group has increased to 116 countries. The Group of 77 has continued to 

function as a caucus for the developing countries on economic matters in many forums including 

the U.N., whereas the Nonaligned Countries Movement (whose members and concerns overlap 

to some extent those of the Group of 77) functions as the political voice of the developing 

countries. Although regional differences, level of development, trade relationships, and resource 

endowment have continued to provide areas of potential and actual cleavage within the group, 

the Group of 77 remains very cohesive. 

International Relations Dictionary296 

 

De capaciteit van de ontwikkelingslanden tot het mobiliseren van de politieke wereld was 

afhankelijk van een andere belangrijke en voorafgaande institutionele innovatie: de oprichting 

van de ‘G77’. De OECD landen kwamen al in groep bijeen sinds de Marshall Plan-jaren om 

hun politieke standpunten en beleidslijnen in overeenstemming te brengen. Ze richtten 

daarom een secretariaat op te Parijs om hen te voorzien met nodige politieke en technische 

diensten en steun. De ontwikkelingslanden, aan de andere kant, waarvan velen toen pas 

recent hun politieke onafhankelijkheid wisten te verkrijgen, waren trager in het zoeken naar 
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toenadering tot elkaar. Dit was gedeeltelijk door hun veel grotere heterogeniteit, zowel 

cultureel als in ontwikkelingsniveau, maar ook omdat door de koloniale periode de banden 

tussen industriële centra en hun dependencies veel sterker was dan deze tussen de 

ontwikkelingslanden zelf.  

Ondanks de verschillen aangaande talen, woonomstandigheden en sociale en culturele 

karakteristieken, konden de ontwikkelingslanden gemakkelijk een gemeenschappelijk 

consensus bereiken met betrekking tot hun nadelige wereldcondities voor hun handel, en de 

verschillende vormen van directe en indirecte discriminatie die ze allen ondervonden 

vanwege de industriële landen en de westerse MNO’s. Hieruit kan men afleiden dat de 

opkomst van handelsproblemen als grootste twistpunt tussen ontwikkelde en 

ontwikkelingslanden rechtstreeks leidde tot de opbouw van een eenheid tussen deze laatste.  

 

Ook het ontstaan van de G77 dient onderzocht te worden in het licht van de toenmalige 

wereldsituatie.297 In de jaren zestig begon er heel wat te veranderen, vooral onder invloed 

van: (a) het verzwakken van de Oost-West tegenstelling, waardoor de staten meer aandacht 

begonnen te krijgen voor andere problemen; (b) het grotere aantal ontwikkelingslanden in de 

Verenigde Naties; (c) het feit dat de ontwikkelingslanden zelf het initiatief begonnen te 

nemen, waardoor ze het probleem in een Noord-Zuid perspectief stelden en niet meer in een 

Oost-West relatie.  

Er was daarom een fundamentele wijziging opgetreden in de houding van de 

ontwikkelingslanden. De vele studies en niet in mindere mate de eigen ervaringen van de 

ontwikkelingslanden hadden de wereldopinie het belang van de internationale handel voor 

economische groei duidelijk gemaakt en het ongenoegen over de bestaande instellingen 

kreeg eveneens vaste vorm. De houding van de ontwikkelingslanden werd ongetwijfeld 

beïnvloed door politieke motieven waarvan de wens om zich op het wereldvlak te affirmeren 

waarschijnlijk de voornaamste was. De oorzaak van hun minderwaardige situatie schreven zij 

grotendeels toe aan de dominerende positie van de rijke landen. Hun eis om een conferentie 

te houden waarop de bestaande economische betrekkingen op de korrel genomen zouden 

worden, kon men ook zien als een ‘revanche-actie’ tegen het kolonialisme.298 In het begin 

van september 1961 woonden 25 landen de Conferentie van Belgrado bij. Deze conferentie 

werd beschouwd als een samenkomst van landen onafhankelijk van de grote machtsblokken 

in de wereld, en formeel sprekend buiten het VN systeem.299 Daar drukten de 

ontwikkelingslanden voor het eerst de wens uit dat de VN zou overgaan tot houden van een 

wereldhandelsconferentie. 
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Eveneens in 1961 dienden enkele ontwikkelingslanden in de tweede commissie van de 

Algemene Vergadering twee ontwerpresoluties in, die opriepen voor een internationale 

conferentie over de problemen van hun handel. De rijke landen slaagden erin een dergelijke 

conferentie te ontwijken, door de secretaris-generaal eerst de opdracht te geven een enquête 

te houden over de opportuniteit van dergelijke conferentie.300 

In juli 1962 vond een Conference on the Problems of Economic Development plaats te Cairo, 

bijgewoond door 36 ontwikkelingslanden, waarvan vijf als observeerder. Deze stelde een 

declaratie op waarin de belangrijkste punten van een gemeenschappelijk programma, rond 

interne en externe ontwikkelingsproblemen, werden opgenomen. In die declaratie is onder 

meer te lezen dat deze conferentie “resolutely in favour” was voor het houden van een 

internationale economische bijeenkomst, om te onderhandelen over “all vital questions 

relating to international trade, primary commodity trade, and economic relations between 

developing and developed countries.”301 In de slotverklaring hekelden de deelnemers het 

uitblijven van concrete maatregelen ter stimulering van hun groei.  

Deze conferentie had een grote politieke betekenis: het bleek dat de ontwikkelingslanden 

één front vormden inzake handel en economische ontwikkeling en tevens werd het moeilijk 

voor de rijke landen aan de druk te blijven weerstaan.302 Dat de conferentie van Cairo niet 

zonder invloed geweest is, bleek bijvoorbeeld uit de houding van de Westerse landen op de 

enkele dagen later beginnende zitting van de ECOSOC. Op 3 augustus 1962 besliste de 

ECOSOC immers eenparig tot het houden van een Conference on Trade and 

Development.303 Vanaf zijn ontstaan in 1964 nam deze Conferentie dé institutionele rol aan in 

de strijd van de ontwikkelingslanden ter wijziging van de economische internationale situatie. 

Enkel tijdens de periode 1964-1976, tussen UNCATD I en IV “the international climate was at 

all propitious for the negotiation of the type of regime change sought by the Third World.”304  
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4.1 United Nations Conference on Trade and Development I en II 

 

 

UNCTAD I was de eerste belangrijke conferentie over internationale economische relaties 

binnen het raamwerk van de VN, sinds de VN Conference on Trade and Employment van 

1948. Het was de eerste internationale bijeenkomst “at which the North-South divide 

appeared as a salient feature in world politics, obscuring and relegation the East-West 

conflict to a secondary position.”305 Toenmalig secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim 
benadrukte in zijn speech op UNCTAD III dat UNCTAD geen macht had om zijn beslissingen 

en zijn advies op te leggen. De uitvoerende macht lag elders. Die lag bij de overheden zelf. 

UNCTAD kon perfect succesvol zijn in het bereiken van de juiste beslissingen, maar de 

overheden konden daarna ongewillig zijn of niet succesvol in het opleggen of uitvoeren 

ervan. Dit betekende niet dat deze organisatie niet nuttig was. Hij vertrouwde erin dat 

UNCTAD, als het meest universele lichaam voor het behandelen van handelsproblemen, een 

belangrijke bijdrage kon leveren aan het opbouwen van regelmatige en correcte 

internationale economische relaties, vertrekkend van het standpunt de armere naties te 

willen helpen om hogere levensstandaarden te bekomen en zo een belangrijke bron van 

spanning in de wereld weg te werken. 306  
 

4.1.1 UNCTAD I 

 

UNCTAD kwam voor het eerst bijeen van 23 maart tot 16 juni 1964 te Genève307 en verkreeg 

in december van dat jaar een institutioneel karakter.308 Het werd een orgaan van die 

Algemene Vergadering die eens om de vier jaar samenkomt en kreeg een permanent 

bestuursapparaat: de Trade and Development Board.  

Er namen 122 landen deel aan deze eerste wereldhandelsconferentie, waarvan meer dan 80 

arme landen, met 2000 vertegenwoordigers en 15 internationale organisaties.309 De 

Voorbereidende Commissie, opgericht door de ECOSOC in 1962, telde 32 leden waaronder 

19 vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden en 10 westerse industrielanden.310 In de 

eerste vergadering van deze Commissie werd de agenda van UNCTAD opgesteld, met de 

volgende 8 onderwerpen: 
                                                 
305 Williams M., Third World Cooperation. The Group of 77 in UNCTAD, London, Printer Publisher, 1991, p. 43. 
306 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Third Session Santiago de Chile, 
13 April to 21 May 1972, Volume I. Report and Annexes, New York, United Nations, 1973, p. 2. 
307 In navolging van resolutie 917 (XXXIV) van de Economic and Social Council en resolutie 1785 (XVII) van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 8 december 1962.  
308 Bij gratie van resolutie 1995 (XIX) van de Algemene Vergadering, 30 december 1964.  
309 Bijma A., Glorius F., Schipper K., Van Stapele P. en Vlieger G., Arm plus Rijk. UNCTAD 3, Derde 
wereldhandelskonferentie, Amsterdam, NKIJ, 1972, p. 22. 
310 Friedeberg A. S., p. 24. In: Verslype G, Het ontstaan van UNCTAD: politieke en economische achtergronden, 
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1. expansie van de internationale handel en zijn betekenis voor de economische groei 

2. internationale grondstoffenproblemen 

3. handel in afgewerkte en halfafgewerkte producten 

4. verbetering van de dienstenbalans van de ontwikkelingslanden 

5. weerslag van regionale economische groeperingen 

6. financiering van de uitbreiding van de internationale handel 

7. institutionele aangelegenheden 

8. finale acte311 

 

In mei-juni 1963 kwam de Voorbereidende Commissie voor de tweede maal samen en hier 

werd duidelijk in welk klimaat de conferentie in Genève zou verlopen. De industrielanden, 

inclusief deze uit de communistische wereld, werden er verrast “par l’intensité du 

ressentiment que leur prospérité relative cause aux pays sous-developpés.” 312 De ‘Noord-

Zuid’ tegenstelling werd nog geaccentueerd door het gebrek aan voorbereiding en 

coördinatie tussen de industrielanden terwijl de ontwikkelingslanden een gemeenschappelijk 

standpunt innamen.313 17 van de 19 ontwikkelingslanden, die in de Voorbereidende 

Commissie zitting hadden, legden er ‘Joint Statement’ af waarin hun grieven en wensen 

geformuleerd werden. De eenheid onder de ontwikkelingslanden werd ontegensprekelijk 

bevorderd door het Prebisch rapport die zij, doorgaans zonder enig voorbehoud 

aanvaardden als basis voor verdere discussie. Begrippen als ‘deterioriation in the terms of 

trade’ en ‘trade gap’, door Prebisch onder een groot publiek verspreid, beschouwen de 

minder ontwikkelde landen als gemeenschappelijke geloofspunten die onderlinge 

onenigheden moesten overschaduwen. “The main thing that appears to have held together a 

group that for example, devoted much time to the idea of preferences that could benefit only 

a few of them directly was not just mutual support for different demands but rather a common 

conceptual framework.”314 

 

4.1.2 UNCTAD I en MNO’s 

 

“UNCTAD has established itself as the most authoritative source of data and analysis related 

to foreign direct investment, development and related policies.”315 Het belang toegekend aan 

die buitenlandse investeringen groeiende naarmate MNO’s een grotere rol speelden in de 

globaliserende wereldeconomie. Binnen UNCTAD zou de visie op de eigenlijke rol die zulke 
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buitenlandse investeringen hadden op de binnenlandse economie van ontwikkelingslanden 

veranderen doorheen de tijd. Op deze eerste bijeenkomst erkenden de lidstaten de positieve 

rol die directe buitenlandse investeringen konden spelen op hun economische ontwikkeling 

en wilde men afspraken maken voor het verwijderen van obstakels die deze 

investeringsstroom van de geïndustrialiseerde wereld naar de ontwikkelingslanden kon 

belemmeren. UNCTAD I riep zijn lidstaten op “[to] adopt measures which will stimulate the 

flow of private investment capital for the economic development of the developing countries, 

on terms that are satisfactory both to the capital exporting countries and the capital-importing 

countries”316, waarbij men de verantwoordelijkheid van gastlanden, investereerders en de 

internationale gemeenschap benadrukte.  

 

Wat de kapitaalimporterende landen betrof, raadde UNCTAD I aan tot het nemen van “all 

appropriate steps to provide favourable conditions for direct private investment.” Hierbij 

beveelde men verder aan dat ontwikkelingslanden “set up investment bureaux and 

investment advisory services and… establish and strengthen credit institutions and 

development banks and … determine and publicize the areas of investment, manner of 

investment and investment policy.”317 De Conferentie raadde ontwikkelingslanden ook aan  

“to establish information centres in capital markets and adopt other suitable means to supply 

all the necessary information about the information about investment conditions, regulations 

and opportunities in the developing countries.”318 Daarenboven werden de organen van de 

VN en de overheden van de ontwikkelde landen aangemoedigd de ontwikkelingslanden te 

ondersteunen in deze uitdagingen. Een ander set van aanbevelingen richtte zich op de rol 

van de investeerders. Deze vermeldden dat  “foreign private investment, based upon respect 

for the sovereignty of the host country, should co-operate with local initiative and capital, rely 

as far as possible on existing resources in developing countries, and should work within the 

framework and objectives of the development plans with a view to supplying domestic 

markets and, in particular, expanding exports.”319 De secretaris-generaal van de VN werd 

tenslotte gevraagd verdere studies te organiseren rond directe buitenlandse investeringen.320  

 

4.1.3 UNCTAD II 

 

De tweede sessie van de conferentie vond plaats in New Delhi, van 1 februari tot 29 maart 

1968. Er deden 1500 vertegenwoordigers uit 122 landen aan mee die zich voor een enorme 

complexe zaak geplaatst zagen. Daarom besloot men de conferentie, net zoals UNCTAD I, 

                                                 
316 Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, p. 2. 
317 UNCTAD 1964, pp. 49-50, Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, pp. 2-3. 
318 UNCTAD 1964, pp. 49-50, Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, pp. 2-3. 
319 UNCTAD 1964, pp. 49-50, Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, pp. 2-3. 
320 UNCTAD 1964, pp. 49-50, Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, pp. 2-3. 



 90

op te splitsen in commissies en werkgroepen. De verwachtingen voor de conferentie waren 

hoog gespannen. Desondanks werd deze een grote teleurstelling omdat de rijke landen niet 

volledig meewerkten.321  

Gedurende de onderhandelingen, streefden de vertegenwoordigers van de lidstaten van 

UNCTAD II naar het verkrijgen van een “broad measure of agreement on practical solutions 

to those major and urgent issues of trade and development appearing on its agenda.”322  

Betreffende sommige belangrijke zaken concludeerde deze conferentie: “resolved to 

continue its efforts to reach agreement by making full use of this continuing machinery…”323 

Het einddoel van de beslissingen en richtlijnen aangenomen tijdens die tweede bijeenkomst, 

was het uitwerken van de verlangens, naar voren gebracht door de vertegenwoordigers van 

de lidstaten, voor een betere organisatie van internationale economie en handel, inclusief de 

internationale arbeidsverdeling, en voor economische en sociale vooruitgang voor de 

ontwikkelingslanden, in de geest van het Charter van de VN, door middel van het formuleren 

en het uitvoeren van een nieuw ontwikkelingsgeoriënteerde handelsbeleid via internationale 

samenwerking.324  

 

4.1.4 Resultaten UNCTAD I en II 

 

Een belangrijk kenmerk ten tijde van UNCTAD I en II was de ontgoocheling van de 

ontwikkelingslanden met hun economische plaats in de periode na WO II, hun frustratie met 

de pogingen van bestaande internationale organisaties ter oplossing van hun problemen en 

de wijze waarop internationale organisatorische processen ontwikkelde en 

ontwikkelingslanden structureerden in distinctieve groepen. Dit, gekoppeld aan de opkomst 

van de Afro-Aziatische beweging en de Organisatie van Niet-Gebonden Landen binnen de 

context van een globale Koude Oorlog, benadrukte de zelfidentificatie van de derde 

wereld.325  

 

Oplossingen voor de problemen van de derde wereld kwamen in 1964 te Genève niet tot 

stand. De tegenstelling tussen Noord en Zuid was er te groot. Netelige vraagstukken werden 

naar een later tijdstip verwezen en de slotakte beperkte zich tot intentieverklaringen in zeer 

algemene bewoordingen. De slotakte bevatte de volledige tekst van de besluiten van de 

verschillende Commissies. Die besluiten namen de vorm aan van aanbevelingen, zodat ook 

                                                 
321 Bijma A., Glorius F., Schipper K., Van Stapele P. en Vlieger G., Arm plus Rijk, p. 23. 
322 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Second Session, vol. I and Corr. I 
and 3 and Add. 1-2, Report and Annexes, United Nations Publication, (Sales No. E.68.II.D.14), Report, par. 91. In: 
UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 1.  
323 Ibid., par. 92. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 1.  
324 Bijma A., Glorius F., Schipper K., Van Stapele P. en Vlieger G., Arm plus Rijk, p. 23. 
325 Williams M., ‘International Organizations and Political Communication’, p. 18. 
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de slotakte geen dwingend juridisch karakter bezat, maar eerder te beschouwen was als een 

verslag van de activiteiten van de conferentie. Mocht men van alle resoluties, declaraties en 

besluiten aangenomen in UNCTAD I en II onderzoeken tot op welke hoogte deze, door de 

UNCTAD of door andere instellingen van de VN, werkelijk uitgevoerd werden, dan is de 

meest voor de hand liggende conclusie dat de eerste twee bijeenkomsten faalden. Deze 

aanpak, in het analyseren van UNCTAD, is grotendeels verantwoordelijk voor de 

pessimistische toon van vele verslagen en samenvattingen van UNCTAD’s  activiteiten.326 Zo 

schreef Reginald H. Green bijvoorbeeld: “Viewed from Africa at the end of the second third of 

the 1960s, the entire structure of conferences and negotiations looks in retrospect like an 

elaborate sham, and the goals and aspirations of 1960-1964 like an illusions on the part of 

Africa and the Tiers Monde and pious hypocrisy on the part of the industrial world.”327 

Rekening houdend met het feit dat dergelijke evaluaties van UNCTAD een gevolg zijn van de 

neiging om internationale organisaties te beschouwen in termen van de verwezenlijkingen 

van hun expliciete vooropstellingen door middel van speciaal daarvoor gecreëerde expliciete 

mechanismen,328 kan men niet ontkennen dat het enige praktische resultaat van de 

Conferentie te Genève de oprichting was van een nieuwe instelling die, na bekrachtiging 

door de Algemene Vergadering van de VN op 30 december 1964 haar bestaan officieel 

begon.329 Dat UNCTAD I en II niet bijzonder veel concreet verwezenlijkten, bleek bovendien 

uit het feit dat er op de agenda van UNCTAD III onderwerpen terug te vinden waren, die 

tijdens de vorige bijeenkomsten al behandeld werden. 330 

 

Een van de weinige verwezenlijkingen van UNCTAD I was het principeel erkennen van het 

belang van handel als motor voor ontwikkeling. De eerste paragraaf van de slotacte van deze 

conferentie verklaart dat: “In an age when scientific progress has put unprecedented 

abundance within man’s reach, it is essential that the flows of world trade should help to 

eliminate the wide economic disparities among nations.”331 Die handel sloeg op een nieuw 

concept, met name internationale handel. Wereldhandel werd voor de introductie van dit 

nieuwe concept beschouwd als het spontane en weldadige resultaat van de handelingen van 

markten. Internationale actie zou daarom gelimiteerd zijn tot de creatie van een zo vrij 

                                                 
326 Walters R.S., ‘International Organizations and Political Communication: the Use of UNCTAD by Less 
Developed Countries’, in: International Organization, 25 Autumn 1971, p. 819. 
327 Green R.G., ‘UNCTAD and After: Anatomy and Failure’, Journal of Modern Studies, 5, 2, September 1967, p. 
244. For examples of the pessimistic tone in press coverage of UNCTAD see the New York Times, March 31, 
1968, pp. F1, F5, and March 10, 1969, p. 19. In: Walters R.S., International Organizations and Political 
Communication’, p. 819. 
328 Alger C.F., ‘Non-Resolution Consequences of the United Nations and Their Effect on International Conflict’, in 
Journal of Conflict Resolution, 5, 2, June 1961, p. 129. In: Walters R.S., ‘International Organizations and Political 
Communication’, p. 819. 
329 Gosovic B., p. 44. In: Verslype G., Het ontstaan van UNCTAD, p. 87.  
330 Arm plus Rijk, p Bijma A., Glorius F., Schipper K., Van Stapele P. en Vlieger G., Arm plus Rijk, p. 25. 
331 Cutajar M.Z., Unctad and the South-North Dialogue. The First Twenty Years, Oxford, Pergamon Press, 1985, 
p. 18. 



 92

mogelijke omgeving voor handel en betalingen, zodat de positieve effecten van de markten 

ten volle benut werden. Rond de periode van UNCTAD I begon men stilaan te begrijpen dat 

internationale handel aangepast moest worden aan de vooropstellingen van het 

internationale beleid. Deze bijeenkomst “marked a turning point in promoting development in 

all countries, and especially in developing countries.”332 De reikwijdte van deze verandering 

mag echter niet overdreven worden. “Whatever the texts agreed to at UNCTAD I may have 

contained, it certainly cannot be said that they embodied international agreement on the 

specific steps needed to promote development through trade.”333  
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4.2 United Nations Conference on Trade and Development III en IV 

 

 

4.2.1 UNCTAD III 

 

De derde UNCTAD-bijeenkomst vond plaats in Santiago, Chili, van 13 april tot 21 mei 

1972334. Tijdens de openingsvergadering verkoos de Conferentie bij acclamatie Mr. 

Clodomiro Almeyda, Minister van Buitenlandse Zaken van Chili, als Voorzitter van de 

Conferentie.335  

Alle 131 lidstaten hadden er elk één stem, wat op zich niet betekende dat elk land maar één 

vertegenwoordiger stuurde. Die ene vertegenwoordiger zou zich dan immers in alle 

onderwerpen moeten meester maken. Bovendien zou hij op meerdere plaatsen tegelijk 

moeten zijn, want UNCTAD III was uiteraard ook ingedeeld in commissies en werkgroepen. 

Elk land stuurde dus een delegatie naar Santiago, gemiddeld bestaande uit vijf officiële 

vertegenwoordigers, met dan nog een twintigtal deskundigen als adviseurs. In totaal waren 

er zo een 3000 delegatieleden in Santiago, die elkaar enkel allen troffen in de plenaire 

vergadering.  

Deze landen werden verdeeld in landengroepen met een letter van het alfabet als 

aanduiding. Die groepen waren praktisch geografisch ingedeeld, maar kenden een politieke 

ondertoon. A-groep: alle Aziatische en Afrikaanse landen plus Joegoslavië en zonder Japan 

en Zuid-Afrika. B-groep: alle westerse landen plus Zuid-Afrika, Japan en Australië. C-groep: 

alle Latijns-Amerikaanse landen zonder Cuba. D-groep: alle Oost-Europese socialistische 

landen. In de praktijk smolten groep A en C samen: de ‘G77’. De toenmalige Volksrepubliek 

China, die voor het eerst deelnam aan UNCTAD, behoorde officieel geen enkele groep toe, 

maar werkte in feite samen met de ‘Groep van 77’.336  

 

De Trade and Development Board bestond ten tijde van UNCTAD III uit 55 leden: 31 leden 

uit de ‘Groep van 77’, 18 uit de westerse landengroep en 6 uit de socialistische landengroep. 

Deze Board bereidde in verschillende zittingen de Algemene Vergadering van Santiago voor, 

met een agenda die als volgt was samengesteld:337 

 

1. Opening van de conferentie 

2. Verkiezing van de president 

3. Samenstelling van commissies en werkgroepen 

                                                 
334 Conform resolutie 2820 (XXVI), 16 december 1971, van de Algemene Vergadering.  
335 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p.16. 
336 Reckman P., Schijngestalten van de macht: UNCTAD in Chili, Baarn, In den Toren, 1972, pp. 29-30. 
337 Reckman P., Schijngestalten van de macht , pp. 39-42. 
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4. Onderzoek naar de ‘geloofsbrieven338’ van de gedelegeerden 

5. Verkiezing van de vice-presidenten en rapporteurs 

6. Definitieve samenstelling van de agenda 

7. ALGEMEEN DEBAT, verklaringen van de leiders van de delegaties in de Algemene 

Vergadering 

8. ONDERZOEK naar de algemene ontwikkelingen in het nabije verleden en de 

verwachtingen voor de toekomst met betrekking tot handel en ontwikkeling in de 

wereld 

9. De gevolgen van de monetaire crisis voor handel en ontwikkeling in de wereld 

10. Werkwijze, gezag, plaatsbepaling van de UNCTAD organisatie zelf 

11. Speciale maatregelen tot hulp aan de armste landen van de arme landen 

12. Bevordering van de export van grondstoffen en de fabrikaten van de arme landen 

13. Problemen met betrekking tot de grondstoffenhandel in de wereld 

14. Problemen met betrekking tot fabrikaten uit de arme landen 

15. Financiële problemen voor de ontwikkeling van arme landen 

16. De ontwikkeling van de scheepsvaart van de arme landen 

17. Bevordering van de handel tussen arme landen onderling 

18. Handelsbetrekkingen tussen socialistische en kapitalistische landen 

19. Overdracht van technologie (kennis en kunde) 

20. Verkiezing van nieuwe lieden voor de Trade and Development Board, het Dagelijkse 

Bestuur van UNCTAD 

21. Wat verder ter tafel komt 

22. Goedkeuring van het eindverslag van de Conferentie en sluiting.  

 

 

4.2.1.1 Setting en doelstelling 

 

De hoofddoelstelling van de conferentie was “to serve as an agent of accelerated economy 

and development for all countries, by means of formulating and carrying into effect new 

development-oriented trade policies through the combined efforts of the entire international 

community.”339 Bovendien moest een van de belangrijkste taken zijn: “the promotion of 

economic progress in the developing countries by means of an extensive development of 

world trade that would be equitable and advantageous to all countries.”340   

                                                 
338 Papieren waaruit moet blijken dat de bezitter ervan geloofwaardig is. De gedelegeerde moesten bewijzen dat 
zij werkelijk door hun regering als afgevaardigde naar Santiago waren gestuurd. In het eindrapport van de 
commissie tot onderzoek van die geloofsbrieven stond dat alle gedelegeerden betrouwbaar waren. UNCTAD III, 
Volume I. Report and Annexes, p. 41. 
339 Ibid., par. 40. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 1.  
340 Ibid., par. 40. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 1.  
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Over de wereldsituatie in de periode net voor  UNCTAD III, sprak de secretaris-generaal: 

“The present international trade and monetary situation presents the third session of the 

Conference with both a challenge and an opportunity: a challenge to resist the tendencies 

which, if they continue on the present lines, will inevitably push into the background the 

development of the third world in international policy-making; an opportunity…to contribute 

effectively to the elaboration of a system better adapted to the needs of the developing 

countries and of the international community as a whole.”341 

In zijn rapport aan de conferentie benadrukte hij verder dat de ontwikkelingslanden moesten 

deelnemen in de besprekingen waarin beslissingen genomen worden die een diepe impact 

konden hebben op hun economieën, inclusief beslissingen in verband met het internationale 

monetaire systeem. Hij verwees naar de moeilijkheden ondervonden door de 

ontwikkelingslanden die voor hun buitenlandse handel zwaar afhankelijk waren van het 

exporteren van goederen kwetsbaar voor competitie met synthetische producten of 

kwetsbaar voor protectionistische beleidsmaatregelen opgelegd door importerende 

ontwikkelde landen. Enerzijds erkende hij dat de ontwikkelingslanden zekere structurele 

veranderingen moesten doorvoeren in hun economisch beleid, indien ze volledig de vruchten 

willen plukken van de mogelijkheden vooropgesteld door groei. Anderzijds wees hij erop dat 

een belangrijk onderdeel van die veranderingen de industrialisatie en modernisatie van hun 

economieën moet zijn. In hun streven naar meer zelfbeschikking en regionale coöperatie, 

moeten deze landen, volgens de secretaris-generaal, op grotere steun van de internationale 

gemeenschap kunnen rekenen. Hierbij vermelde hij dat: “In recent years, however, an 

increasing number of developing countries have stressed the need for greater self-reliance, 

implying that their economic development is envisaged as depending much more directly on 

a full mobilization of all internal resources, human as well as material.”342 Met betrekking tot 

de regionale samenwerking tussen de ontwikkelingslanden, was hij van mening dat 

zelfbeschikking alleen maar volledig verwezenlijkt kon worden wanneer relaties tussen de 

landen van de derde wereld versterkt werden.  

 

In zijn toespraak op de openingsceremonie van de derde bijeenkomst van de Conferentie, 

contrasteerde de secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim, de spectaculaire groei van 

de ontwikkelde landen in de voorbijgaande decennia en de uitzonderlijke toename in hun 

handelsrelaties, met de ontmoedigende achterstallige positie van de ontwikkelingslanden. 

Verwijzend naar de twee belangrijke velden, die van de monetaire hervormingen en die van 

de grondstoffen, waarin de belangen van de armere landen nog niet volledig in rekening 

gebracht werden, vermeldde hij voorts: “They rightfully want a voice in the world monetary 

                                                 
341 Ibid., par 1. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, pp. 1-2.  
342 Ibid., par 26. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 2.  
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decisions which otherwise could be very detrimental to them. And since the greatest part of 

their foreign income comes from the sale of their primary products, it is obvious that they 

consider this to be the most important field where action would bring immediate and 

substantial results. It is only natural, therefore, that under such conditions, to which one must 

add the crisis in international aid, the developing countries should come to Santiago in a 

rather doubtful mood. But, we must be realistic, not only in the political but also in the 

economic field. There are certain issues which require time, patience, perseverance and 

preparation of national public opinion.”343 

 

In de loop van een speciale openingsceremonie georganiseerd door de overheid van het 

gastland Chili, hield President Allende, een redevoering waarin hij lidstaten van de 

Conferentie uitnodigde realistisch te zijn en zichzelf te beschermen tegen illusies en 

mystificaties (zie bijlage 2). Men moest erkennen dat sommige landen rijker geworden zijn, 

en andere armer; dat voor wat die laatste landen betreft, hun economie gedomineerd werd 

door buitenlandse machten; dat in vele landen diepe sociale ongelijkheden de massa 

onderdrukte en enkel voordeel inhield voor een kleine meerderheid. Hij nodigde de 

ontwikkelingslanden ook uit hun beloftes te houden en de vereiste hervormingen in hun 

economie en sociale structuren uit te voeren, om volledige mobilisatie van hun grondstoffen 

te verzekeren en voor het garanderen van de deelname van hun bevolking in het 

ontwikkelingsproces, met al zijn voordelen.  

In deze context beschreef Allende de toezegging van het Chileense volk en zijn overheid “to 

bring about fundamental and revolutionary changes in the structure of Chilean society.”344  Hij 

verwees naar sommige problemen van de ontwikkelingslanden die hun economie en sociale 

vooruitgang belemmerden. Meer specifiek verwees Allende hierbij naar de noodzakelijke 

hervormingen van het monetaire- en handelssysteem; naar de overbelasting van schulden 

voor de ontwikkelingslanden; naar de druk die deze landen voelen om hun natuurlijke 

grondstoffen op een volledig vrije manier van de hand te doen; en naar de dringende 

noodzaak voor de derde wereld om toegang te krijgen tot moderne technologie en 

wetenschappen. Hij verwees ook naar de grote MNO’s, hun plunderingen,  macht en corrupte 

invloed op publieke instellingen in zowel rijke als arme landen. Hij beschreef hoe deze 

zichzelf de rol toeschrijven van agents die de vooruitgang van arme landen promoten en hoe 

deze een supernationale kracht geworden zijn waarover men volledig de controle dreigde te 

verliezen. Allende “suggested possible action to be taken within UNCTAD, as the broadest 

forum dealing with international trade and development, to invite the international community 

                                                 
343 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 2. 
344 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 16. 
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to accept a commitment towards solidarity in the world economy and to assign funds hitherto 

allocated to armaments and warfare to a fund for homogeneous human development.”345 

 

4.2.1.2 Samenvatting van het Algemene Debat 

 

Op de 89e plenaire vergadering van de Conferentie (18 april 1972) sprak Mr. Philippe de 

Seynes, de VN-ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken, dat in het 

licht van de gebeurtenissen in 1971, de komende jaren gekenmerkt zouden worden door “a 

series of institutional negotiations on monetary questions, with a view to avoiding abrupt and 

unilateral reactions to changes in balance-of-payments situations.”346 Hij dacht daarnaast ook 

dat het noodzakelijk zou worden om internationale afspraken te bedenken over de supervisie 

en de normalisatie van de activiteiten van MNO’s; er bestond een lacune in het bestaande 

internationale beleidsapparaat wat betreft deze ondernemingen. Een onderdeel van het 

Algemene Debat was daarom de in belang toenemende rol van de MNO’s in de 

wereldhandel.347  Het merendeel van de ontwikkelingslanden was nog steeds grotendeels 

afhankelijk van de export van hun grondstoffen. De prijzen van die grondstoffen daalden 

steeds terwijl de prijzen van de importen bleven stijgen, waardoor de verklaringen van vele 

vertegenwoordigers vol stonden van ontgoocheling rond de trage vooruitgang die geboekt 

werd in het wegwerken van die prijsfluctuaties. In die optiek werd de groeiende rol van 

MNO’s benadrukt. Alsook de nood om enkele efficiënte maatregelen te vinden die 

verzekerden dat de interesses van de ontwikkelingslanden en die van de MNO’s niet 

tegenstrijdig waren.  

In dit debat benadrukte men het feit dat de basisverantwoordelijkheid ten aanzien van 

ontwikkeling, bij de ontwikkelingslanden zelf lag en dat de grootste inspanningen van die 

landen moest liggen in de mobilisatie van de binnenlandse resources.  

Die vertegenwoordiger van een socialistisch ontwikkelingsland in Azië verklaarde dat 

UNCTAD ontwikkeld werd naar de idee van de ontwikkelingslanden en door middel van hun 

actieve ondersteuning; het moest daarom een positieve rol spelen in het promoten van 

internationale handel en in het versnellen van economische ontwikkeling voor die 

ontwikkelingslanden. Hij zei dat mono-economieën van vele Aziatische, Afrikaanse en 

Latijns-Amerikaanse landen en hun economische achtergesteldheid het resultaat was van 

onderdrukking en plundering door imperialisme en kolonialisme. Het daarmee gerelateerde 

agressieve en expansionistische beleid vormde een obstakel voor de inspanningen van de 

ontwikkelingslanden om volledige onafhankelijkheid te verkrijgen, hun nationale economie te 
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347 For a fuller account of Mr. de Seynes’ statement see Proceedings of the United Nations Conference on Trade 
and Development, Third Session, vol. IA, part one. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 21. 



 98

ontwikkelen en voor de bevordering van internationale handel op basis van gelijkheid en 

wederzijdse belangen. Zijn land was er van overtuigd dat onafhankelijkheid en 

zelfbeschikking vereisten waren voor de ontwikkeling van een nationale economie.  

 

4.2.1.3 Eerste en Derde Commissie 

 

In UNCTAD III waren er zes hoofdcommissies en drie werkgroepen, in leven geroepen 

tijdens de 82e en 83e plenaire zitting op 13 april 1972. Commissie I ging over alle kwesties 

met betrekking tot grondstoffen. Commissie II ging over de zogenaamde ‘preferenties’: het 

vergemakkelijken van de verkoop van de arme landen van fabrikaten. Commissie III 

behandelde alle financiële zaken van de ontwikkelingshulp en de monetaire crisis. 

Commissie IV had de scheepsvaart tot onderwerp. Commissie V hield zich bezig met de 

handel tussen landen met een socialistisch regime en de niet-socialistische of kapitalistische 

landen. Commissie VI tenslotte ging over speciale hulp aan de armste van de arme landen. 

Naast deze zes commissies waren er nog drie werkgroepen. Werkgroep I had UNCTAD zelf 

tot onderwerp: de organisatie, het gezag daarvan en de doeltreffendheid. Werkgroep II had 

tot taak de handel tussen de armste landen onderling te bestuderen. Werkgroep III ging over 

technologie (kennis en kunde) en de overdracht daarvan.348  

 

4.2.1.3.1 Samenvatting van het rapport van de Eerste Commissie 

 

De commodities die in deze Commissie afzonderlijk besproken werden, waren de volgende: 

cacao; oliezaden, olie en vetten; thee; jute, javajute en aanverwante vezels; harde vezels; 

rijst; vlees; wijn en wijnstokproducten; bananen; citrusfruit; peper; tabak; ijzererts; wolfraam; 

mangaanerts; fosfaten; natuurlijk rubber; en natuurlijke producten (grondstoffen) in 

competitie met synthetisch materiaal en substituten. In tabel 24 worden alle producten / 

goederen besproken tijdens de conferentie weergegeven.  

 

De secretaris-generaal van UNCTAD verklaarde in zijn openingsbetoog dat: “the situation in 

primary commodity markets had continued to deteriorate; that restrictions on market access 

had grown more serious; and that a world-wide action programme, covering all commodities 

of interests to developing countries in all markets of developed countries, was required to 

implement the international consensus in principle on the need for concrete action.”349 

Enkele vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden benadrukten dat eerlijk handelsrelaties 

een voorwaarde waren voor succes in hun ontwikkeling; “those efforts were being frustrated 

                                                 
348 Reckman P., Schijngestalten van de macht, pp. 29-30. 
349 TD/III/C.1/L.10, UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 163.  
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by inadequate receipts of foreign exchange from their commodity exports.”350 Vele van deze 

landen deelden de mening dat bij gebrek aan aanwezigheid van verbeterende maatregelen, 

ze niet in staat zouden zijn exportinkomens te bekomen die noodzakelijk waren voor het 

bereiken van de ontwikkelingsdoelen van in de International Development Strategy voor de 

Second United Nations Development Decade.351  De ontwikkelingslanden verklaarden verder 

ook dat er sinds UNCTAD I geen echte algemene vooruitgang geboekt werd rond hun 

ontwikkeling. Men vond zelf dat dit probleem over de jaren heen verergerde. De weinige 

voordelen die de ontwikkelingslanden hadden voor een aantal commodities werden teniet 

gedaan “by policies of support of relatively inefficient producers in developed market-

economy countries.”352  

Daarnaast waren ze van mening dat de acties van MNO’s, en van in buitenlandse handen 

zijnde mijnbouwondernemingen, “in addition to having adverse effects on the process of 

vertical diversification and determining the forms and methods of access to certain markets, 

were partly responsible for both the levels and fluctuations of prices, thereby restricting 

export proceeds and fiscal revenue and the export opportunities of the countries 

concerned.”353 Sommige vertegenwoordigers verwezen daarom naar de nood voor het 

bestuderen van het marktgedrag van MNO’s die, naar hun mening, de neiging hadden de 

prijzen van uitvoer, en de inkomsten daaruit, van ontwikkelingslanden te reduceren.  

Vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden die mineraalertsen produceren, vooral ijzer en 

mangaan, herhaalden de verklaring van de secretaris-generaal van UNCTAD dat er nog 

geen voldoende politieke besluitvorming was met betrekking tot commodities en dat de 

industriële landen verantwoordelijk waren voor het gebrek aan vooruitgang hieromtrent. In 

het licht van hun overweldigende afhankelijkheid van minerale ertsen voor hun buitenlandse 

inkomsten zochten de exporterende ontwikkelingslanden ondersteuning in de vorm van 

prijsstabilisatiemechanismen, een groot deel van de markt, financiële voordeel afkomstig van 

betere oceaantransport en financiële ondersteuning.  

 

Deze Eerste Commissie ging akkoord dat het belangrijkste aandeel in het versnellen van de 

economische ontwikkeling van de ontwikkelingslanden bij die landen zelf lag, maar dat 

internationale hulp en samenwerking nodig waren ter ondersteuning hiervan. Wat ook 

noodzakelijk was, was een groter diversificatie van de economie van deze landen. Men 

benadrukte daarbij dat diversificatie geen voldoende voorwaarde was voor ontwikkeling. Er 

was ook nood aan hervormingen van de sociale structuur, inclusief landshervormingen, 

                                                 
350 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 163. 
351 Resolutie 2626 (XXV) van de Algemene Vergadering. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 163. 
352 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 163. 
353 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 163. 
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“public ownership of national resources and effective control over the activities of 

multinational corporations.”354 

 

4.2.1.3.2 Samenvatting van het rapport van de Derde Commissie 

 

De vertegenwoordigers van enkele ontwikkelingslanden deelden het idee dat directe 

buitenlandse investeringen in sommige gevallen een nuttige bijdrage konden leveren aan de 

transfer van kapitaal, technologie en expertise naar ontwikkelingslanden. Ze benadrukten 

hierbij echter nood aan enige controle om te verzekeren dat deze investeringen in lijn waren 

met de sociale en economische vereisten van het ontvangende land en dat dit geen 

onnodige druk legde op hun betalingsbalans. Daarnaast merkte men op dat er geen 

efficiënte regeling was voor de supervisie van de machtige MNO’s; dit was een opmerkelijk 

gebrek in het systeem van internationale instituties. Deze vertegenwoordigers erkenden dat 

het moeilijk zou zijn snel nieuwe institutionele afspraken te maken en stelden voor dat de 

conferentie hier het voortouw zou nemen door enkele richtlijnen op te maken. Een van die 

ontwikkelingslanden vond dat, bij gebrek aan institutionele afspraken, de 

ontwikkelingslanden zelf een conferentie moesten houden om de relatie tussen MNO’s en de 

economische ontwikkeling van hun landen te onderzoeken.  

 

Verwijzend naar een bestaand rapport over PFI, wees de vertegenwoordiger van een 

ontwikkelingsland erop dat men zich tot nu toe vooral richtte op de gevolgen voor de 

betalingsbalans van zo een investeringen. Naar zijn mening moest men de gevolgen van PFI 

op een grotere schaal onderzoeken, waardoor men de werkelijke schadelijke impact ervan 

zou opmerken. Hij verwees ook naar de politieke aspecten van PFI en verklaarde dat deze 

investeerders zekerheden opeisten die meestal in strijd waren met de nationale 

soevereiniteit.  

De vertegenwoordigers van twee ontwikkelingslanden verklaarden dat PFI nuttig kon zijn 

voor de economische ontwikkeling van een land, als deze ingepast werd binnen de context 

van de wettelijke en politieke objectieven van dat land in kwestie. Ze verklaarden ook dat de 

basisvooropstellingen van hun landen het herwinnen was van de controle over hun 

natuurlijke resources, wat in lijn lag met talrijke resoluties uitgesproken door de VN355 en wat 

conform was met het internationale recht. Naar mening van een van deze twee landen zou; 

om doeltreffend te zijn, PFI moeten samengaan met het wegwerken van een aantal 

misbruikende praktijken, zoals onder meer: de kapitalisatie van technologie, kapitalisatie van 

                                                 
354 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 173.  
355 Inclusief resolutie 1803 (XVII) van de Algemene Vergadering. In: UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, 
p. 231. 
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externe kredieten, financiering uit interne kredieten, restrictieve praktijken gerelateerd aan de 

transfer van technologie, en buitensporige uitkeringen.  

De vertegenwoordiger van nog een ander ontwikkelingsland nam de stelling aan dat PFI 

geregeld zou moeten worden aan de hand van het principe van internationale sociale 

gerechtigheid. Die stelling was ingekapseld in het idee dat winst niet alleen naar private maar 

ook naar sociale doeleinden moest gaan, dat de stroom van directe investeringen een echte 

transfer moest representeren, dat de investeringen zich moesten richten op die sectoren in 

de economie waar het beschikbare nationale kapitaal onvoldoende was, dat deze 

investeringen moesten leiden tot het versterken van de betalingsbalans van de 

ontwikkelingslanden door het verzekeren van externe markten, en tenslotte, dat men 

maatregelen moest nemen voor een echte transfer van technologie onder gunstige condities. 

 

De vertegenwoordigers van landen met een ontwikkelde markteconomie wezen op de 

bijdragen die PFI kon leveren aan de economische ontwikkeling van de ontwikkelingslanden. 

Het merendeel van deze landen benadrukte de nood om de objectieven van de directe 

investeerders met de doelen van de ontwikkelingslanden te harmoniseren. Zij stelden ook dat 

het aan de ontwikkelingslanden zelf was te beslissen of, en onder welke omstandigheden, 

PFI toegestaan was. Maar wanneer deze investeringen toegestaan werden, moesten de 

ontvangende landen een gunstig klimaat creëren door duidelijke en stabiele 

beleidsmaatregelen op te stellen.  

 

Deze Derde Commissie besloot dat een onderzoek moest opgestart worden naar de effecten 

van PFI op ontvangende landen. Een rapport hierover zou gepresenteerd worden voor de 

Committee on Invisibles and Financing tijdens diens zesde bijeenkomst (1973). “It was 

agreed that the UNCTAD secretariat should continue its studies concerning the influence of 

private foreign investment on the economies of various countries. It was also agreed that it 

should collect information on policies, practices and experience of both developed and 

developing countries, as well as on those of regional arrangements, relating to the conditions 

of operation of foreign private investment in all sectors of importance in the economy. The 

secretariat should also assemble and review analytical studies of private foreign investment 

undertaken elsewhere.”356  

 

4.2.1.4 De MNO op UNCTAD III  

 

UNCTAD erkende drie categorieën MNO’s. Eerst en vooral ondernemingen die plantages of 

ontginningsindustrieën oprichtten in de ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld rubber en 

                                                 
356 UNCTAD III, Volume I. Report and Annexes, p. 235. 
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bananenplantages, en de ontginning van petroleum, bauxiet en andere metalen. De meeste 

van deze producten worden geëxporteerd naar de wereldmarkten.  

Vervolgens de ondernemingen die dochterondernemingen in ontwikkelingslanden oprichtten 

voor vooral producten verwerkt in het moederbedrijf en andere affiliaties te importeren. In 

sommige gevallen zou men deze geïmporteerde producten er eerst nog samenstellen en 

verpakken. Het merendeel van de dochterondernemingen van  MNO’s in de 

ontwikkelingslanden, vooral in de minst ontwikkelde van de ontwikkelingslanden, behoorden 

tot deze eerste twee categorieën.   

Tenslotte, MNO’s die dochterondernemingen oprichtten in ontwikkelingslanden om producten 

te verwerken die gelijkaardig zijn aan deze die vooraf geïmporteerd werden, en deze 

misschien te exporteren. In de meer ontwikkelde ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en 

Afrika, bleek een groot deel van de dochterondernemingen hun activiteiten te hebben 

veranderd van de tweede naar de derde categorie: van het verpakken en samenstellen tot 

het eigenlijke produceren. 

 

4.2.1.5 Buitenlandse investeringen en handel van MNO’s 

 

In de publicaties van UNCTAD III kan men verder lezen dat gedurende de jaren 1960 men in 

alle grote ontwikkelde markteconomielanden een wijdverspreide toename van fusies zag. In 

West-Europese landen gebeurde dit voornamelijk bij MNO’s. Het lijkt dat in sommige van 

deze landen de strengere handhaving van wetten rond restrictieve handelspraktijken 

aanzette tot het samensmelten van bedrijven met als doel het vermijden van prohibities. 

Andere zichtbare trends voor die periode was de toenemende specialisatie binnen de 

verschillende delen van de MNO’s, zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden en 

de het feit dat de investeringen van buitenlandse MNO’s aanzienlijk toenamen.  

Een groot deel van deze investeringen vond plaats in de landen met een ontwikkelde 

markteconomie, en voornamelijk door ondernemingen in de VS en het VK.357 In het VK 

bijvoorbeeld, zou het directe kapitaalaandeel van buitenlandse ondernemingen, behalve in 

de olie-, bank- en verzekeringssector, groeien van 1245 miljoen pond in 1960 tot 2617 

miljoen pond in 1966. Ongeveer 80% van dit laatste bedrag was in handen van Noord- 

Amerikaanse ondernemingen. Het directe kapitaalaandeel van buitenlandse ondernemingen 

                                                 
357 It has been estimated that the book value of total foreign investments by OECD member countries in 1966 was 
$90 billion, of which $55 billion was accounted for by the United States multinational corporations and the 
remaining $35 billion by multinational corporations of other countries, of which the major proportion came from the 
United Kingdom. Approximately one third of the total was invested in the developing countries. For further details 
see OECD, DAC (68) 14, 23 April 1968; and Rolfe S.E., ‘The International Corporation’, XXIInd Congress of the 
International Chamber of Commerce, Istanbul, 21 May – 7 June 1969. In: UNCTAD III, Volume II. Merchandise 
and Trade, p. 220.  
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uit het VK groeide in diezelfde periode van 3783 miljoen tot 6025 miljoen pond.358 

Gelijkaardig groeide de jaarlijkse instroom van directe buitenlandse investeringen in 

ondernemingen te Australië van 357 miljoen dollar tot 526 miljoen dollar in 1968. In dezelfde 

periode groeide de jaarlijkse instroom van portfolio investeringen van 76 miljoen dollar tot 

425 miljoen dollar. Tussen de jaren 1962 en 1967 verdubbelde het niveau van investeringen 

van VS ondernemingen in Australië.359  

Tussen de jaren 1960 en 1970 nam de net flow van directe buitenlandse investeringen naar 

de ontwikkelingslanden vanuit de ontwikkelde markteconomie landen toe, van 1767 miljoen 

dollar tot 3412 miljoen dollar.360 Van dit laatste bedrag kwam ongeveer 45% van de VS. 

Duitsland, Japan en het VK361 stonden elk in voor ongeveer 8 à 9%.  

 

Tegen 1970 bedroegen de gezamenlijke investeringen van ondernemingen uit de VS in 

ontwikkelingslanden meer dan 21 miljard dollar. Zoals men in tabel 25 kan zien is, werd 

ongeveer 40% van dit bedrag geïnvesteerd in petroleum, 25% in de verwerkende industrie en 

12% in de mijnbouw en smelterijen. Bijna 70% van alle investeringen kwamen Latijns-

Amerika toe, een gebied dat instond voor bijna 84% van de investeringen in de verwerkende 

industrie. Argentinië, Brazilië en Mexico namen 60% van de investeringen van de VS, in de 

ontwikkelingslanden, in de verwerkende industrie voor rekening.  

“Most of the investments in the field of mining and smelting were concentrated in the copper 

and aluminium industries, lesser amounts in the iron ore and a variety of nonferrous metals 

sectors.”362 Hierbij dient opgemerkt te worden dat elk van deze industriesectoren, alsook de 

petroleumsector, gedomineerd werd door een relatief klein aandeel MNO’s vanuit de VS. In 

de verwerkende industrie gebeurde het merendeel van de investeringen in de late jaren 1950 

en in de jaren 1960. In Latijns-Amerika, in 1957, bedroegen investeringen in deze industrie 

ongeveer 1280 miljoen dollar, maar tegen 1970 rees dit tot 4604 miljoen dollar. In Azië zag 

men in dezelfde periode een gelijkaardige toename van 118 miljoen dollar tot 692 miljoen 

dollar .  

Wat betreft de dochterondernemingen in de verwerkende industrie, van de 187 meest 

belangrijke Amerikaanse MNO’s, heeft men berekend dat het aantal aanwezig in Latijns-

                                                 
358 Dunning J.H., ‘Foreign Investment in the United Kingdom’. In: Litvak I.A. and Maule C.J. (eds.), Foreign 
Investment: the Experience of Host Countries, New York, Praeger, 1970, chap. 9. In: UNCTAD III, Volume II. 
Merchandise and Trade, p. 220. 
359 Brash D.T., ‘Australia as Host to the International Corporation’. In: Kindleberger C.P. (ed.), The International 
Corporation, Cambridge, Mass., and London, M.I.T. Press, 1970, part V, chap. 12. In: UNCTAD III, Volume II. 
Merchandise and Trade, p. 220.  
360 Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, the Federal Republic of Germany, Italy, Japan, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America. In: 
UNCTAD III, Volume II. Merchandise Trad, p. 220.  
361 OECD press release RRESS/A (71) 22, Paris, 28 June 1971, tables 1 and 11. In: UNCTAD III, Volume II. 
Merchandise and Trade, p. 221.  
362 UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 221 
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Amerika groeide van 572 in 1959 tot 950 in 1967, in Azië van 83 tot 237 en in Afrika van 17 

tot 73 in dezelfde periode.363 

Het lijkt dat zulke investeringen vooral gemaakt werden in die industrieën waar 

importsubstitutie in de ontwikkelingslanden de mobilisatie van aanzienlijke 

kapitaalhoeveelheden of de aanmaak van complexe organisaties met zich meebracht (bv. de 

automobielindustrie). Het is in deze industriële sectoren dat de buitenlandse MNO’s vooral 

actief waren in de ontwikkelingslanden, alsook in de sectoren waar handelsnamen een 

belangrijke rol spelen, zoals de voedselproductiesector. 

 

Tabel 26 toont een schatting van de omvang van het aantal dochterondernemingen of 

affiliaties van de MNO’s in de ontwikkelingslanden. Daarin kan men zien dat in 1969 er 7762 

zulke ondernemingen waren, waarvan de moederbedrijven in de VS en de grote West- 

Europese landen gelokaliseerd waren. Bijna 50% van de 7762 dochterondernemingen had 

een moederbedrijf in de VS, 25% had een moederbedrijf in het VK en 10% in Frankrijk. Wat 

betreft de verschillende regio’s, nam Latijns-Amerika 60% van de affiliaties van de 

moederbedrijven in de VS voor rekening en Azië bijna 30%. Afrika telde 45% van de 

dochterondernemingen in handen van het VK en Azië net iets meer dan 30%.364  

 

UNCTAD III concludeerde dat: “The multinational corporations have clearly become a 

dominant factor in determining the pattern of world exports.”365 Hun macht groeide aanzienlijk 

in de loop van de jaren 1960. In het geval van de belangrijkste MNO’s bedroeg de waarde 

van de totale verkoop van elk van deze meer dan het BNP van de meeste 

ontwikkelingslanden en van een aantal kleinere Europese landen. Het BNP van de 

ontwikkelingslanden van Afrika (zonder Algerije, Egypte, Libië en Marokko) tesamen zou 

ongeveer gelijk zijn aan de totale verkoopcijfers van de General Motors Corporation; 9,74 

miljard dollar in 1969. Gelijkaardig hieraan bedroeg de verkoop van de Royal Dutch/Shell 

Group meer dan het individuele BNP van alle ontwikkelingslanden in Afrika, in Latijns-

Amerika (behalve Argentinië, Brazilië en Mexico) en in Azië (behalve India en Pakistan). Ook 

de bijdrage van de MNO’s aan de totale export van fabrikaten uit de ontwikkelingslanden, 

zou ontegensprekelijk toenemen gedurende de jaren 1960, vooral in de relatief meer 

ontwikkelde ontwikkelingslanden. Gedetailleerde statistische informatie hieromtrent was ten 

tijde van UNCTAD III enkel beschikbaar over de export van affiliaties van Amerikaanse 

MNO’s in Latijns-Amerika. Tabel 27 toont dat in de periode 1963-68 de export van 

afgewerkte producten toenam van 390 miljoen dollar tot 753 miljoen dollar, en dat met name 

                                                 
363 Harvard Multinational Enterprise Study. In: UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 221.  
364 For a discussion of the operations of multinational corporations in Africa, see Streeten P., ‘The Role of Private 
Investment in African Industrial Development’. In: UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 223.  
365 UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 207.  
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de export naar de VS steeg van 37 miljoen dollar tot 212 miljoen dollar. Tegen 1968 telden 

die exporten voor 40% van alle exporten van afgewerkte goederen vanuit Latijns-Amerika. 

 

Ondanks de aanzienlijke bijdrage die MNO’s leverden aan de wereldhandel en aan de 

ontwikkelingslanden, zou het bestaan van belemmeringen op de exportactiviteiten van hun 

dochterondernemingen en affiliaties in toenemende mate de aandacht trekken van 

overheden in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.366 “A great deal of additional work 

is required to evaluate the full contribution which the multinational corporation is making and 

can make in the future of the export efforts of the developing countries.”367 In de landen met 

een ontwikkelde markteconomie werd er steeds meer aandacht gespendeerd aan het 

fenomeen van de MNO’s. “However, at this stage, little attention would seem to have been 

paid to the question from the point of view of the developing countries.”368  

 

Bij dit alles dient opgemerkt te worden dat de activiteiten van MNO’s in ontwikkelingslanden 

niet gelijkaardig was in elke onderneming. De manier waarop een MNO handelde in een 

ontwikkelingsland was afhankelijk van de aard van diens relatie met zijn 

dochteronderneming, en die relatie was beïnvloed door de verschillen in aanpak van 

buitenlandse investeringen in de ontwikkelingslanden. “The important question with regard to 

the activities of the multinational corporation in the developing countries is how to maximize 

the contribution which these corporations can make to the economic development of these 

countries.”369 Dit is vooral belangrijk in het licht van de toenemende rol van MNO’s in de 

wereldhandel. 

Tijdens de elfde bijeenkomst van de Trade and Development Board, in de discussie rond 

restrictieve handelspraktijken, verwezen sommige vertegenwoordigers van zowel 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden, naar de activiteiten van MNO’s, waarbij men ervan 

overtuigd was dat die activiteiten de wereldhandel en de exportinteresses van de 

ontwikkelingslanden konden beïnvloeden. De vertegenwoordiger van een ontwikkelingsland 

verklaarde dat in een aantal gevallen de restrictieve handelspraktijken van MNO’s de 

pogingen van ontwikkelingslanden ter uitbreiding van hun export, op regionaal niveau, 

beknotten, waar de exportactiviteiten van hun landen in conflict kwamen met die van de 

ondernemingen.370  

 

                                                 
366 Export restrictions on the activities of subsidiaries and associates of the multinational corporations in the 
developing countries may be explicit, in the form of restrictive clauses in agreements between the firm in question 
or they may result implicitly from the nature of the control by the parent company of the activities of the subsidiary 
or associate. In: UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 207. 
367 UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 208. 
368 UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 208. 
369 UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 235. 
370 Official Records of the General Assembly, Twenty-sixth Session, Supplement No. 15 (A/8415/Rev.1), part 
three, para. 219. In: UNCTAD III, Volume II. Merchandise and Trade, p. 235.  
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4.2.1.6 Resultaten UNCTAD III 

 

De eerste UNCTAD-conferentie heeft de ‘derde wereld’ als bewust politieke factor zien 

ontstaan, met de aanval op de bestaande wereldhandelsstructuren. Deze wending, alsook 

het ontdooien van de Koude Oorlog relaties, heeft veranderingen teweeggebracht die tijdens 

UNCTAD III nog in volle gang waren.371   

 

Hoewel UNCTAD een orgaan van de VN is en daarom alle landen omvat die ook lid zijn van 

deze organisatie, werd zij voornamelijk gezien als een organisatie voor de 

ontwikkelingslanden, vooral voor wat betreft de resultaten van UNCTAD. Deze worden 

afgemeten naar wat zij voor de arme landen betekenen. Een van de weinige mensen die een 

positief oordeel hadden over de resultaten van UNCTAD III was de secretaris-generaal van 

UNCTAD, Dr. Perez Guerrero. Op een persconferentie in Genève, waarop hij zijn verslag 

over UNCTAD III bekend maakte, zei hij over de conferentie in Santiago: “De resultaten van 

UNCTAD III zijn heel wat beter dan een haastige opsomming van de feiten zou doen 

vermoeden.”372 In het verslag zelf kwam hij tot de conclusie dat als de conferentie dan geen 

volledig succes was, zij in ieder geval voor het merendeel positief kon worden beoordeeld.  

Het eindoordeel over UNCTAD-bijeenkomsten is steeds voor discussie vatbaar. Velen vinden 

dat UNCTAD II een mislukking was. Anderen wijzen erop dat de besluiten uit de eerste twee 

UNCTAD-bijeenkomsten voor verdere uitbreiding vatbaar waren en vooral op langere termijn 

moesten worden gezien. Dit laatste kon nu niet gezegd worden van UNCTAD III. De 

resultaten gaven er vrijwel nergens concrete actie aan. Er was bijvoorbeeld overeengekomen 

dat er aanvullende hulp voor de minst ontwikkelde onder de ontwikkelingslanden moet 

komen. Maar nergens had een land concreet aangegeven hoe die extra hulp moest 

vastgelegd worden. Een van de belangrijkste winsten van UNCTAD III lag dan misschien 

buiten de directe actiesfeer en in de kritische belichting van de activiteiten van MNO’s.373  

 

UNCTAD III was een klein steentje in een vijver van de mondiale misnoegdheid. Even een 

rimpeltje. En toen was alles weer vlak: wie rijk was bleef rijk, wie arm was bleef arm. De 

structuren bleven uitdrukkelijk op hun plaats.374  

Deze derde conferentie bracht daarom weer een slag toe aan het geloof dat reële 

verbeteringen in de positie van de arme landen bereikt konden worden door 

onderhandelingen met de rijke landen en was in feite een succes voor de rijke landen. De 

                                                 
371 Van Bilsen, ‘Over de Derde wereld en wat UNCTAD daarvoor betekent’, in: Colpaert T, Coppens B. en De 
Bock J., UNCTAD, 10. 
372 Coppens A.J., Verslag en nabeschouwingen UNCTAD III, Den Haag, Nederlandse Organisatie voor 
Internationale Ontwikkelingssamenwerking, 1972, p. 41. 
373 Coppens A.J., Verslag en nabeschouwingen UNCTAD III, p. 41. 
374 Reckman P., Schijngestalten van de macht, p. 9. 
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meeste gevestigde machten in de rijke landen (kapitalistische en socialistische) ontkenden 

dat zij verantwoordelijk waren voor het toenmalige onrecht en voor de instandhouding ervan. 

Daarom waren ze niet bereid onmiddellijk te voldoen aan de eisen van de arme landen. Waar 

concessies werkelijk in het vlees zouden snijden, werd door de rijke landen – om het conflict 

te voorkomen – de discussie opengehouden of een tactiek toegepast die slechts een 

schijnbare inwilliging van verlangens van de ontwikkelingslanden inhield.375 

 

Een opvallende en in ieder geval nieuwe factor op deze derde UNCTAD-bijeenkomst was het 

optreden van de francofone Afrikaanse landen. De meeste van hen waren via een 

associatieregeling verbonden met de EEG. Door de meer radicale landen in de G77 werden 

zij over het algemeen beschouwd als conservatief, zo niet erger. Hun verbondenheid met de 

EEG stelde hen bloot aan beschuldigingen van onderwerping aan het neokolonialisme. De 

toen vooropgezette uitbreiding van de EEG zou tegelijk een uitholling van de associatie 

betekenen, omdat de voordelen ervan dan door meerdere landen zouden moeten gedeeld 

worden. De francofone landen zagen daarmee het einde van hun bevoorrechte positie 

naderen en waren misschien daarom geneigd meer aansluiting te zoeken bij die groep van 

landen waar ze werkelijk thuishoorden: de derde wereld.376 

 

UNCTAD III weerspiegelde de hiërarchische structuur van de internationale samenleving. De 

westelijke industrielanden vormden de top van de internationale sociale piramide, de 

communistische zaten op een iets lagere trap, de kleinere industrielanden kwamen daar 

weer onder, en in de onderste regionen vond men de ontwikkelingslanden. Dit beeld van de 

internationale samenleving sloot beter aan bij de werkelijkheid, dan de idee dat alle landen 

en volken gelijk zijn. Die gelijkheid, hoe wenselijk die in beginsel ook mocht zijn, zou niet 

bereikt worden door alleen maar in internationale conferenties alle landen een gelijke stem te 

geven. Dat was alleen een quasi-gelijkheid, terwijl intussen in de realiteit de verschillen in 

status en economische macht tussen de landen alles bepalend was. De lagere regionen in 

het internationale systeem werden in werkelijkheid in veel sterkere mate beïnvloed door 

beslissingen en activiteiten in de top, dan omgekeerd. De toplanden zaten in het centrum van 

het internationale mechanisme, dat zij in de loop van de geschiedenis hadden opgebouwd en 

dat zij toen in stand hielden omdat het hun het meest bevoordeelde. De ontwikkelingslanden 

vormden de periferie in dit systeem, die volledig georiënteerd was op het centrum en er van 

afhankelijk gemaakt werd. Deze ontwikkelingslanden klopten dan ook aan bij de rijke naties 

in de hoop dat deze iets van hun overvloed wilden afstaan. Deze vragende houding 

karakteriseerde zowat het optreden van de meeste ontwikkelingslanden. Zij redeneerden 
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vanuit hun historisch gegroeide afhankelijkheid en onderstreepten daarmee ongewild de 

machtspositie van de rijke landen. Het was dit beeld van het ontwikkelingsvraagstuk dat ten 

tijde van UNCTAD III nog alom heerste.377 

 
4.2.1.7 UNCTAD III en MNO’s 

 

Het waren allerminst de bouwvakkers van Chili, of de koperdelvers, de koffieplanters uit 

Colombia, de katoenverbouwers uit Congo, de werkers op de rubberplantages in Maleisië, 

kortom de uitgebuite arbeiders (en de werklozen) van de wereld, die UNCTAD III bevolkten. 

Het waren de hoge ambtenaren, die door regeringen van diverse landen vol met technische 

kennis en leeg aan politieke wil naar Santiago waren gestuurd, die UNCTAD III lieten 

mislukken.378 

Maar de Chileense arbeiders konden er zich op beroepen, dat de president van hun 

volksregering, Salvador Allende, ter gelegenheid van de opening van UNCTAD probeerde de 

bouwvakkers en koperdelvers, de boeren en arbeiders en werklozen van de derde wereld 

mee naar binnen te smokkelen. Allende sprak zijn openingswoord (bijlage 2) namens hén, de 

miljoenen verdrukte, uitgebuite, gediscrimineerde mensen over de hele wereld: “de 

hartstochtelijke ijver die ons hele volk getoond heeft bij de constructie van dit gebouw is een 

symbool van de hartstochtelijke vurigheid waarmee Chili wenst bij te dragen aan de 

constructie van een nieuwe mensheid, die nood, armoede en vrees over de hele wereld zal 

uitbannen. Ik waag het te geloven dat deze conferentie positieve antwoorden zal geven op de 

angstige vragen van miljoenen menselijke wezen.”379 Hierop vervolgde hij onmiddellijk: “doch 

van tenminste één ding kunt u zeker zijn: de volken van de wereld zullen niet langer dulden 

dat armoede en rijkdom naast elkaar blijven bestaan, zij zullen geen internationale orde 

aanvaarden, die hun achterlijke toestand bestendigen. Zij zullen streven naar economische 

onafhankelijkheid, en die zullen ze bereiken ook. Zij zullen de onderontwikkeling overwinnen. 

Niets kan dat verhinderen. Geen dreigementen, geen corruptie, geen geweld.”380  

Allende’s Chili was vanaf de dag dat het besloot zichzelf te zijn, in een strijd op leven en dood 

gewikkeld met de werkelijke machten van onderdrukking en uitbuiting in de wereld. 

Uitgedaagd door het Chileense volk zijn deze uit hun schuilhoeken tevoorschijn gekomen. 

Chili was in gevecht met de machten die bij UNCTAD III in de schaduw bleven, achter de 

ruggen van hun regeringen verscholen.381 Allende wees UNCTAD heel nadrukkelijk op het 

feit dat het de toenemende macht van de MNO’s was die in feite de dienst in de wereld 

uitmaakte; de dienst van de onderdrukking en uitbuiting. Het was in deze toespraak tot 
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UNCTAD dat Allende zich ontpopte tot een bezielde pleitbezorger van de zaak van de derde 

wereld en tot een aanklager van het imperialisme. De samenzwering van ITT en Kennecott 

tegen Chili had dan ook veel mensen de ogen geopend voor het machtsmisbruik door 

MNO’s.382  

Waar in UNCTAD over gepraat werd, betrof maar de top van de ijsberg. Wat onder water 

schuil ging, was de macht van deze MNO’s. “Er bestaat een ernstig risico dat, zelf als wij er 

hier zouden in slagen tot bevredigende overeenkomsten tussen de staten te komen, de 

bedoelde ondernemingen in feite en in stilte alleen maar in overeenstemming met hun 

eigenbelang deze overeenkomsten zullen saboteren.”383 De werkelijke machten, de hoofden 

van die MNO’s, waren niet aanwezig op deze bijeenkomst en de regeringen hadden er 

klaarblijkelijk hoegenaamd niets te zeggen. Die werkelijke macht beschreef Allende als volgt: 

“de uitbreidende macht van multinationale ondernemingen omvat en doorkruist de 

internationale economische betrekkingen. In de praktijk maken zij internationale 

overeenstemmingen tot grap. Hun financiële, commerciële en technologische macht neemt 

gestaag toe. Zij worden steeds meer de eigenlijke machtsfactor achter de trekken die de 

werkelijke economie vertoont. Zij hebben hun eigen doelstelling, hun eigen handelsbeleid, 

hun eigen scheepvaartpolitiek, hun eigen investeringsbeleid, hun eigen politiek van 

economische samenwerking, hun eigen opvattingen, hun eigen actieprogramma, hun eigen 

wereld.”384 Allende wist waarover hij sprak want Chili ondervond concreet de macht van deze 

MNO’s. Hij had recht van spreken wanneer hij zei: “Onze volkeren verzetten zich tegen de 

exploitatie door de multinationals. Zij eisen dat de regeringen in kwestie ophouden met een 

deel van hun buitenlandse economische politiek over te laten aan particuliere 

ondernemingen, die zich de rol aanmeten van bevorderaars van de vooruitgang van de arme 

landen, en die intussen een bovennationale macht zijn geworden die volkomen uit de hand 

dreigt te lopen.”385 

 

Nadat Allende zijn UNCTAD-speech had gehouden kwamen de tongen los. De minister van 

Handel van Ethiopië verklaarde: “de positie van Chili is momenteel uniek in de wereld. 

Allende verpersoonlijkte het geweten van de derde wereld. Hij gaf uiting aan wat in de derde 

wereld wordt gevoeld, maar wat niet kan worden uitgedrukt. Zijn toespraak zal de gids 

moeten zijn voor de derde wereld, omdat hij de vinger bij de zere plekken geeft gelegd.” De 

Algerijnse vertegenwoordiger stelde dat Allende precies zei wat in Algerije gedacht en 

beleefd werd. De Zambiaanse delegatie verklaarde: “In één woord grandioos. Hij heeft zo 
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goed de problemen van de derde wereld uiteengezet dat ik aan geen andere speeches meer 

behoefte heb.”386  

 
Een jaar na UNCTAD II sprak de toenmalige Nederlandse minister van 

Ontwikkelingssamenwerking Berend Jan Udink op een door de VN in Amsterdam 

georganiseerde bijeenkomst over de rol van directe investeringen in ontwikkelingslanden: “de 

tijd dat het particulier geldwezen over één kam met woeker en uitbuiting kon worden 

geschoren ligt ver achter ons. Steeds minder wordt geluisterd naar hen die graag de 

excessen uit het verleden projecteren op heden en toekomst.”387 Op datzelfde congres zei 

Philippe de Seynes, VN-ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale 

Aangelegenheden, dat er in de ontwikkelingslanden een mogelijkheid was voor particuliere 

investeringen die verwezenlijkt konden worden zonder eerst fundamentele wijzigingen aan te 

moeten brengen in de internationale economische rechtsorde. Hij zag het als een grote 

vooruitgang dat de “regeringen en de openbare mening in de ontwikkelingslanden meer dan 

voorheen bereid bleken te zijn om het particuliere kapitaal te zien als een bron van 

dienstverlening die zij moeilijk ergens anders konden krijgen en die in geen enkel opzicht de 

politieke zelfstandigheid van de ontwikkelingslanden behoefde aan te tasten.”388 Drie jaar 

later sprak hij zich heel wat behoedzamer uit. In een rede tot de plenaire vergadering van 

UNCTAD III benadrukte De Seynes het ontbreken van enige regeling voor controle op de 

activiteiten van de MNO’s. Hierop vervolgde hij: “alleen al de omvang van een toenemend 

aantal van deze eenheden moet ons op de veronderstelling brengen dat het onverstandig is 

toe te staan, dat deze nieuwe centra van economische macht zich in een institutioneel 

vacuüm ontwikkelen.”389 Het complexe karakter van dit onderwerp in het achterhoofd 

houdend, waren onderhandelingen volgens De Seynes daarom noodzakelijk.  

De kritische benadering van de rol van MNO’s werd mede in de hand gewerkt door het feit 

dat de derde UNCTAD in Chili werd gehouden. Niet alleen opende de Chileense president 

Allende de zitting met een felle aanval op de activiteiten van deze nieuwe gigantische 

machten, maar bovendien werden zijn woorden gestaafd door onthullingen van de inmenging 

van deze machten in de Chileense binnenlandse politiek.  

Het was de winst van UNCTAD III, de voorzitter van de conferentie, de Chileense minister 

van Buitenlandse Zaken Clodomiro Aleyda wees hier ook op in zijn samenvatting van de 

plenaire debatten, dat verscheidende woordvoerders de aandacht hadden gevestigd op de 

MNO’s en de behoefte aan een of andere vorm van internationaal toezicht aan de orde 
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hadden gesteld. Dit was, in vergelijking met de kritiekloze benadering van dit onderwerp in de 

jaren voor UNCTAD III, een duidelijke vooruitgang.390 

 

Het voor de derde keer mislukken van UNCTAD kon niet zonder gevolgen blijven. Het aantal 

leiders in de derde wereld dat daardoor de ogen werd geopend was ongetwijfeld groter 

geworden. Het zou hen steeds duidelijker worden dat de regeringen van de rijke landen niet 

echt interesse hadden in hun problemen en zich niet bereid wisten om werkelijke concessies 

te verlenen. Een hooggeplaatst lid van het UNCTAD-secretariaat was echter van mening dat: 

“in zeker zin is het beste wat hier kon gebeuren de mislukking van de conferentie, omdat dit 

de mensen van de minder ontwikkelde landen zal dwingen zich te bezinnen op hun 

strategieën.”391 

 

4.2.2 UNCTAD IV 

 
Vanaf UNCTAD IV, van 5 tot 31 mei 1977 te Nairobi,  beseften de derdewereldlanden steeds 

meer dat ‘ontwikkeling’ enkel te verkrijgen was door henzelf. De periode tussen UNCTAD III 

en IV werd daarom gekenmerkt door een strategieverandering van de ontwikkelingslanden 

gericht op het streven naar structurele verandering door meer onderlinge samenwerking 

tussen de derdewereldlanden. Gamani Corea, secretaries-generaal van UNCTAD IV, 

beaamde dit: “one [technique] is the notion of cooperation by the developing countries for the 

purpose of improving their collective bargaining power vis-a-vis the outside world, of 

mobilizing countervailing pressure, of acquiring muscle and applying leverage.”392  

 
4.2.2.1 Algemeen debat 

 

De vierde conferentie was een culminatiepunt van een lange strijd voor vrijheid door de 

derdewereldlanden en kwam op een tijdstip dat Afrika streefde naar onafhankelijkheid van 

zijn koloniale oppressie en een grote stap vooruit nam naar volledige vrijheid.393 De 

toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim, verwelkomde de idee dat de 

vierde conferentie plaats vond in een Afrikaans land. Na een lange periode van koloniale 

heerschappij en exploitatie, “Africa had moved rapidly towards liberation and had discovered, 

as so many nations had, that the achievement of political independence did not represent the 
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end of the struggle.”394 Nu moest het proces van economische dekolonisatie starten en moest 

men een nieuwe internationale economische orde creëren. Die bevrijdingsbeweging, die 

erop gericht was om de meerheid van de wereldbevolking te bevrijden van armoede, honger, 

werkloosheid en wanhoop, was een grote en moeilijke taak en geen enkel land of 

landengroep alleen kon dit doel verwezenlijken. “The developing countries are aware that 

they must relay primarily on their own efforts and resources to bring about the economic, 

social and cultural development of their populations.”395 Deze landen beseften ook dat de 

nieuwe internationale orde gefundeerd moest zijn op principes van rechtvaardigheid, 

gelijkheid en wederkerige samenwerking. “Let us not once again miss this great and historic 

opportunity!” Men hoopte dat deze vierde conferentie een onomkeerbare stap zou zijn naar 

een tijdperk van samenwerking en internationale solidariteit “for which the whole world is 

waiting.”396 

 
De Ambassadeur van Chili verklaarde dat er sinds de derde bijeenkomst enige vooruitgang 

werd gerealiseerd, maar dat de noodzaak naar meer eerlijke economische relaties bleef 

bestaan. De belangrijkste taak van deze vierde bijeenkomst moest daarom bestaan uit de 

politieke wil van de geïndustrialiseerde landen te combineren met de individuele 

inspanningen van de ontwikkelingslanden, “which in final analysis have the basic 

responsibility for the development of their peoples.”397 

Ook de minister van Buitenlandse Zaken van Zambia uitte zijn mening over UNCTAD IV: “the 

fourth session of the UNCTAD should not be viewed as an instrument for dispensing charity 

to the poor countries; on the contrary, there should be a more positive spirit of co-operation 

between the developed and the developing countries.”398 Hij verwees naar enkele gevolgen 

van de wereldcrisis van 1973-75 voor Zambia, zoals de dalende koperprijzen en de daaraan 

gekoppelde daling van de winst uit de buitenlandse handel. De Zambiaanse delegatie zou 

daarom maatregelen en besluiten wensen rond afspraken ter bevordering van de toegang 

van producten van ontwikkelingslanden op de markten van de ontwikkelde landen en ter 

bevordering van het diversifiëren van de productie en de verwerking van grondstoffen in de 

ontwikkelingslanden.399 
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Naar mening van de secretaris-generaal van UNCTAD IV was de bijeenkomst in Nairobi een 

politiek gebeuren van groot belang, waarbij de basis van de conferentie de onderlinge 

relaties tussen de staten was. De kwestie rond ‘ontwikkeling’ en de manier waarop deze werd 

aangepakt, speelde een belangrijke rol in die relaties. Het succesvol behandelen van deze 

problematiek was, naar zijn mening, in het belang van alle lidstaten. Elke vorm van falen zou 

tot spanningen leiden in verschillende delen van de derde wereld. Men moest echter 

erkennen dat die ontwikkeling niet zou gebeuren zonder enkele radicale wijzingen in de 

gangbare structuren en relaties. “Those changes had been the theme of previous session of 

the Conference, but never before had their relevance been so widely recognized.”400 In feite 

was de bestaande economische orde niet in staat om de ontwikkelingsnoden van Afrika, Azië 

en Latijns-Amerika tegemoet te komen. Er werd wel enige vooruitgang geboekt, maar de 

ontwikkelingslanden “had not benefited and there had been a further widening of the gap 

between the richer and the poorer countries.” Ook de secretaris-generaal van de Central 

African Customs and Economic Union (UDECA) merkte op dat ondanks afspraken over de 

uitbouw van een nieuwe internationale orde “the gulf between the developing and 

industrialized countries continued to widen.” Hij verklaarde verder dat Afrika, dat nog op zoek 

was naar zijn eigen identiteit als continent om zo voor zichzelf een plaats in de wereld te 

verzekeren, rekening houdend met zijn mogelijkheden en resources, “was still dominated by 

forces acting in opposite direction, namely, towards integration and towards balkanization.” 

UDECA verwelkomde daarom de nadruk van de conferentie op maatregelen en richtlijnen 

gericht op het versterken van de economische zelfbeschikking van de derde wereld. In die 

optiek kon samenwerking een tegemoetkoming zijn voor het gebrek aan economische 

macht.401 

 

4.2.2.2 UNCTAD IV en MNO’s 

 

Op uitnodiging van de Voorzitter van UNCTAD IV mocht ook Dr. R. Prebisch zijn mening 

verkondigen over de toenmalige wereldsituatie. Hij zei dat de resultaten verkregen sinds de 

eerste UNCTAD eerder beperkt waren. Het feit dat de geïndustrialiseerde landen nogal 

weigerachtig waren om in te gaan op de noden van de ontwikkelingslanden, wees niet op 

een gebrek aan interesse, des te meer omdat de ontwikkelingslanden in plaats van te 

innoveren, steeds meer betrokken waren bij een soort ontwikkeling geïnspireerd door die van 

de ontwikkelde landen. Vooral daar waar industrialisatie het meest succesvol was, hadden 

ontwikkelingslanden zich volgens Prebisch in feite voorgehouden de industriële centra 
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eenvoudigweg te imiteren, grotendeels onder de invloed van MNO’s die hen daarin zouden 

aanmoedigen. Deze nieuwe relaties tussen de centra en de imiterende ontwikkelingslanden 

in de periferie waren volgens Prebisch steeds meer verontrustend, vooral door de politieke 

impact van die relaties. “For the transnational corporation was not alone: they had 

governmental support in their countries of origin.”402 Prebisch concludeerde dat de tijd voor 

de ontwikkelingslanden aangebroken was voor het oprichten van hun eigen MNO’s.  

 

De rol en het belang van MNO’s was duidelijk aanwezig in vele belangrijke zaken op de 

agenda van UNCTAD IV. De groei van die ondernemingen in de jaren voor deze vierde 

bijeenkomst maakte hen tot belangrijke factoren in onder meer de productie, verwerking, 

transport en distributie van grondstoffen en fabrikaten. Hun capaciteit zich aan te passen aan 

specifieke regionale en internationale gedragslijnen en hun mogelijkheid om verschillende 

soorten contractuele afspraken aan te bieden “indicates their potential for participating 

positively in the construction of a new international economic order.”403 

De impact van MNO’s speelde zich af op het hele systeem van de internationale 

arbeidsverdeling en op sociale en politieke relaties tussen landen en individuen. Dit feit ging 

niet voorbij aan de internationale gemeenschap, die sinds de Tweede Wereldoorlog 

verschillende pogingen ondernam voor het introduceren van een zekere graad van controle 

over deze ondernemingen en regulaties op hun activiteiten. “The problem had been dealt 

with in separate international bodies or through national laws, but efforts remained dispersed 

until 1972 when, prompted by the revelations of political interference of a powerful 

transnational corporation in the democratic process of a developing country, the international 

community had decided to study the over-all impact of transnational corporations and world 

development and international relations.”404 Daarom werd door een groep van Eminente 

Personen, aangewezen door de secretaris-generaal van de VN, aangeraden een commissie 

en een informatie- en onderzoekscentrum over MNO’s op te richten. Eén functie van dit 

centrum was een onderzoek te starten naar de economische, sociale en politieke impact van 

MNO’s. “The first step had been taken to dispel the mystery surrounding transnational 

corporations.”405  
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Na WO II ontstond in de schoot van enkele ontwikkelingslanden een bewustzijnsvernieuwing. 

Deze landen kwamen tot de onaangename vaststelling dat hun politieke onafhankelijkheid 

geen economische onafhankelijkheid met zich meebracht en dat het nog lang zou duren eer 

ze als gelijkwaardige partners van de ontwikkelde landen zouden beschouwd worden. Het 

besef dat zij niet zonder belangrijke tegemoetkomingen van de rijke landen hun welvaart 

konden verhogen, kreeg vaste vorm en verspreidde zich over alle minder ontwikkelde 

landen. Tegelijkertijd groeide het ongenoegen over het bestaande institutionele kader. Het 

ontbrak de ontwikkelingslanden aan een instelling waar hun specifieke problemen konden 

behandeld worden. Daarom streefden de minder ontwikkelde landen naar een nieuwe 

internationale handelsorganisatie: UNCTAD. “De arme landen waren erin geslaagd om het 

ontwikkelingsvraagstuk tot de hoofdbekommernis van de internationale gemeenschap te 

promoveren.”406 

 

In deze scriptie werd uitgewerkt waarom er op het einde van de jaren 1960 een golf van 

nationalisaties van westerse MNO’s op kwam, toegepast op de nationalisaties van de 

koperindustrie in Zambia en Chili. Er werd een verklaring gegeven van deze golf, die in een 

breed kader geplaatst werd door de reactie van de internationale gemeenschap, aan de hand 

van enkele publicaties van UNCTAD, op die MNO’s en deze nationalisaties te onderzoeken.  

Voor het uitwerken van deze probleemstelling werd er eerst en vooral ingegaan op praktisch 

feitenmateriaal over wat MNO’s zijn. Hierbij werd duidelijk dat “few economic institutions give 

rise to such passionate feelings as the transnational corporation.”407 Deze stelling bleek 

vooral geldig in de context van de impact van deze ondernemingen op derdewereldlanden. 

Daarna werd ingegaan op was nationaliseren is. Het werd aangetoond dat nationalisaties het 

de minder ontwikkelde landen makkelijker maakt gezamenlijk actie te ondernemen in het 

verzekeren van een verdeling van de opbrengsten uit internationale economische relaties die 

meer bevorderlijk waren voor de eigenlijke producerende landen en diens inwoners.408 

Vervolgens werden drie verhaallijnen aangehaald die een combinatie omvatten van theorie 

en praktijkmateriaal om de interactie tussen ideologie en ervaring in het kader van het 

nationaliseren van die MNO’s door derdewereldlanden te kunnen plaatsen. Eerst en vooral 

werd het verhaal van de kopernationalisatie te Chili en Zambia geschetst. Daarop volgde een 

korte weergave van de wereldsituatie die aanleiding gaf tot ontevredenheid bij de 

ontwikkelingslanden. Deze situatie maakte mogelijk dat de overheden van die 

derdewereldlanden, specifiek de Chileense en Zambiaanse presidenten Allende en Kaunda, 

                                                 
406 Verslype G., Het ontstaan van UNCTAD: politieke en economische achtergronden, RUG, Diss. lic. algemeen 
economische wetenschappen, 1975, p. 88. 
407 Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development. The Internationalization of Capital and the 
Third World. London and New York, Methuen, 1987, p. 1.  
408 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America: the Politics of Nationalization, Madison, University of Wisconsin 
Press, 1980, pp. 15-16. 
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besloten hun ontevredenheid te manifesteren door middel van het nationaliseren van de 

koperindustrie. Tenslotte werden de eerste vier UNCTAD-bijeenkomsten besproken, waar de 

aandacht vooral uitging naar de derde bijeenkomst. Aan de hand van het analyseren van de 

reden waarom UNCTAD werd opgericht en de inhoud van UNCTAD I en II werd de sfeer, het 

klimaat waarin deze nationalisaties mogelijk waren, weergegeven. In de documenten van 

UNCTAD III werd een antwoord gevonden op de vraag waarom sommige overheden die 

mogelijkheid tot nationaliseren ook effectief in de praktijk bewerkstelligden. In de UNCTAD- 

publicaties werd met ander woorden geen rechtstreekse vermelding gevonden van deze golf 

van nationalisaties, maar wel over het waarom ervan. In deze bronnen werd een tijdsgeest 

teruggevonden waaruit af te leiden is waarom overheden in de derde wereld, in Zambia en 

Chili, besloten te nationaliseren.  

 

“The justifications for the nationalization of American and European companies in Chile, 

Peru, Zambia, and Zaire, among others, have been the subject of intense debate among 

social scientists, politicians, and business leaders the world over.”409 In de tekst werd 

ingegaan op dit debat vanuit het standpunt van twee ontwikkelingslanden. Twee landen die 

op een gelijktijdig moment besloten de buitenlandse koper-MNO’s binnen hun territorium te 

nationaliseren.  

 

In de zoektocht naar economische onafhankelijkheid hadden, sinds de jaren 1960, 

opeenvolgende overheden in Chili zeer verschillende programma’s nagestreefd gaande van 

het steunen op belastingen en fiscale instrumenten tussen 1955 en 1964; via een gemengd 

economisch model door Frei tot 1970; tot Allende’s nationalisatie van de kopermijnen en de 

overname van ongeveer 500 andere ondernemingen via aankoop, tussenkomst of 

inbeslagname.410  De Chileense overheid zou, in dit streven naar economische 

onafhankelijkheid door het nationaliseren van de MNO’s, zich niet alleen op de koperindustrie 

richten. Het unieke aan het koper lag hem in het feit dat bij de onteigeningen van praktisch 

alle ander natuurlijke rijkdommen er geen onoverkomelijke problemen waren. Maar juist in de 

belangrijkste sector van de economie, het koper, werd de nationalisatie nooit geaccepteerd. 

De acties ondernomen door de Chileense koperondernemingen, vooral deze van Kennecott, 

in hun verzet tegen die onteigeningen, zouden veel mensen de ogen  openen van het 

machtsmisbruik door MNO’s.411 

 

                                                 
409 Mikesell R.F., The World Copper Industry. Structure and Economic Analysis, Baltimore and London, John 
Hopkins University Press, 1979, p. 1.  
410 Sigmund P.E., Multinationals in Latin America, p. 43. 
411 Van der Putten J., Chili ’71-’74: analyse en voorlopige conclusies, Amsterdam, Van Gennep, 1974, p. 107.  
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M. Shafer schrijft: “Much is unique about Zambia’s sad story, but much, too, turns on 

copper.”412 Koper verbond Zambia met de wereldeconomie, gaf het een moderne 

infrastructuur, en schonk het grote winsten. Maar ook daar richtte de overheid er zich niet 

alleen op het koper en op het nationaliseren van de koperondernemingen. In feite waren alle 

private industrieën er onderhevig aan het nationalistische economische plan. Het jaar voor de 

nationalisatie van de koper-MNO’s bijvoorbeeld, sprak President Kaunda over een 

overnamebeleid dat direct toegepast diende te worden op 27 in buitenlandse handen zijnde 

industrieën.413 “The nationalization of the copper companies was merely the next step in the 

government’s overall strategy of localizing the economy.”414 Wat de koperondernemingen er 

enigszins onderscheidde, was de dominantie van de mijnbouwindustrie. Op het tijdstip van 

de onafhankelijkheid stonden de mijnen er met name in voor 60% van het BNP, 53% van de 

overheidsinkomsten en 92% van de exportopbrengsten. In het daarop volgde decennia 

zorgden de mijnen voor 35% van het BNP, 45% van de overheidsinkomsten en 95% van de 

exportopbrengsten.415  

 

Het onderzoeken van de nationalisatie van Zambia’s grote koper-MNO’s toonde dat het 

resultaat van die beslissing verschillend was dan de oorspronkelijke vooropstellingen van de 

overheid. De overheid wenste de controle over de eigen economie over te nemen door 

middel van 51% aandelen in de koperondernemingen op te eisen. De politieke machthebbers 

dachten er dat ze met de controle op die MNO’s het ontwikkelingsbeleid van Zambia, zoals 

gepropageerd tijdens de politieke onafhankelijkheidsstrijd, konden realiseren. Zambia’s 

ervaring met het nationaliseren van de grote MNO’s uit de grondstoffenindustrie roept 

daarom vragen op over nationalisaties als politiek instrument. Zambia’s probleem was dat het 

een technologisch moderne mijnbouwindustrie had, die echter niet geïntegreerd was in de 

eigenlijke binnenlandse economie. Het land kende een koperindustrie ontwikkeld door 

buitenlandse MNO’s, waarbij technologie, uitrusting en skills allen geïmporteerd werden, 

terwijl het product zelf geëxporteerd werd – samen met het merendeel van de opbrengsten. 

                                                 
412 Shafer M, Winners and Losers: how sectors shape the developmental prospects of states, Ithaca, Cornell 
University Press, 1994, p. 49. 
413 The President proposed a 51 per cent state participation in these industries thought the agency of a public 
corporation, the Zambia Industrial and Mining Corporation-Ltd., ZIMCO. At the time, the parent body which 
superintended ZIMCO – the Industrial Development Corporation., Indeco, already had equity ownership in twenty 
companies which specialized in commerce, industry, transport, and others sectors. Kaunda, 1968, pp. 35-44. In: 
Libby R.T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the Displacement of Development Policy in Zambia’, in: African 
Studies Review, 23, 1, April 1980, p. 34. 
414 Libby R.T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the Displacement of Development Policy in Zambia’, p. 34. 
415 Fry J., “The Zambia Economy”, in: Tordoff W. (ed.), Administration in Zambia, Madison, University of 
Wisconsin Press, 1980, p. 44;  Republic of Zambia (GRZ), Zambia: Present Economic Conditions and Prospects, 
Lusaka, 1985, p. 8; Kalyala D. H., “The Mining Industry and Zambia’s Economic Development”, University of 
Zambia – International Development Research Centre (UNZA/IDRC) Workshop on the Zambian Economy: 
Problems and Prospects, Lusaka, 1984, p. 3(a); United Nations Development Programme, International Labour 
Organization (UNDP/ILO), Second Report to the Government of Zambia on Incomes, Wages, and Prices in 
Zambia: Policy and Machinery, p. 3: Statistical Appendices, Geneva, 1978, secs. A, I; Kaplan I., Zambia: A 
Country Study, Washington D.C., America University Foreign Area Studies, 1979, p. 189. In: Shafer M., Winners 
and Losers, pp. 49-50.  
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Deze kenmerken, gekoppeld aan de aard van de politieke controle te Noord-Rhodesië in de 

periode voor de onafhankelijkheid, “combined to minimise the developmental impact of 

copper mining upon the people and the country.”416 Chili, met zijn economische nationalisten, 

ondervond dit Zambiaanse probleem niet. De koperindustrie steeg er van 667.000 ton voor 

de nationalisatie tot 1.050.000 ton in 1977. Zambia’s productie daarentegen daalde sterk na 

diens nationalisaties. De nationalisaties te Chili, en vooral de strijd van de onteigende 

MNO’s, vormden in zekere zin een kristallisatiepunt waar de inzichten in de gevaren van de 

internationaal opererende ondernemingen en de noodzaak tot eenheid om deze gevaren te 

bestrijden, sterk groeiden.417 Vooral de rol die de Chileense president Allende in dit alles 

speelde was opvallend. In zijn toespraken voor de Algemene Vergadering van de VN in 1972 

en een jaar later op UNCTAD III te Santiago klaagde hij de wantoestanden van de MNO’s 

aan, waarbij hij zich niet alleen ontpopte tot een bezielde pleitbezorger van de zaak van de 

derde wereld maar waarbij hij Chili ook een voorbeeldrol toeschreef .  

In het nationaliseren van de koper-MNO’s te Zambia en Chili kan men een bewijs 

terugvinden van de bewustwording door deze landen van de neokoloniale en neo-

imperialistische macht van het westen over hun economie, waarbij de MNO’s er beschouwd 

werden als de veruiterlijking van die macht. Het was een directe uiting van de beide 

overheden van de ontevredenheid die daarmee gepaard ging. 

De doelstelling van het onderzoek was een antwoord te vinden op de vraag waarom er op 

het einde van de jaren 1960 niet enkel bij deze twee landen, maar overheen de hele derde 

wereld een plotse tendens tot nationalisatie op gang kwam. Dit werd gekoppeld aan de vraag 

of die golf van nationalisaties te verklaren was aan de hand van de publicaties van UNCTAD, 

als orgaan van en voor de ontwikkelingslanden.  

 

Deze nationalisaties waren geen logisch gegeven eigen aan MNO’s. Ze waren ingebakken in 

het streven naar onafhankelijkheid van de ontwikkelingslanden, een proces dat van start ging 

na de Tweede Wereldoorlog en dat culmineerde in de jaren 1960. In dat decennium zouden 

de derdewereldlanden, als één blok in de vorm de ‘Groep van 77’, hun ongenoegen over hun 

positie in de wereldhiërarchie, getypeerd door politieke onafhankelijkheid maar economische 

afhankelijkheid, kanaliseren door het streven naar de oprichting van een 

wereldhandelsconferentie die zich bezinnen moest over hun grieven en hun wensen. De 

oprichting van UNCTAD in 1964 moet in dit licht beschouwd worden.  

                                                 
416 Baldwin estimated that between 1951 and 1953 (the last pre-Federation year) over 17 per cent of the income 
earned within Northern Rhodesia was remitted abroad in the form of net interest, net dividends and net profits. 
Baldwin R.E.., Economic Development and Export Growth, A Study of Northern Rhodesia 1920 – 1960, Berkeley 
and Los Angeles, University of California Press, 1966, p. 47. In: Daniel P., Africanisation, Nationalisation and 
Inequality. Mining labour and the Copperbelt in Zambian Development, Cambridge, Cambridge University Press, 
1979, p. 11. 
417 Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat, Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij 
Amsterdam, 1975, pp. 17-18. 
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In UNCTAD, als orgaan van en voor de derde wereld, zijn enkele ontwikkelingen op te 

merken. Eerst en vooral omhelsden de eerste vier UNCTAD-bijeenkomsten een periode 

waarin de UNCTAD-lidstaten de wereldstructuur wilden veranderen. Vanaf UNCTAD V 

richtte men zich meer op veranderingen binnen de verschillende blokken van dat 

wereldsysteem. Daarnaast is voor wat betreft die eerste vier bijeenkomsten een zekere 

inhoudelijke evolutie op te merken. Een evolutie gekoppeld aan het denken over ontwikkeling 

en onderontwikkeling en een evolutie in het antwoord van de derdewereldlanden op de daar 

residerende buitenlandse MNO’s.  

Tijdens UNCTAD I en II verduidelijkten de ontwikkelingslanden het feit dat ze zich bewust 

waren van hun onvoordelige situatie in het toenmalige wereldsysteem. Deze landen wensten 

zich te ontwikkelingen en voelden daarbij de noodzaak zich hiervoor te berusten op de 

ontwikkelde landen. De westerse ontwikkelde landen moesten daarom meer 

ontwikkelingsinspanningen leveren. Tijdens deze eerste twee bijeenkomsten geloofden de 

lidstaten uit de ontwikkelingslanden nog in de vooropgestelde positieve rol die buitenlandse 

directe investeringen en MNO’s konden uitoefenen op hun binnenlandse economieën. Het 

was een periode gekenmerkt door politieke onafhankelijkheid maar voortdurende 

economische afhankelijkheid, niet ten minste in de vorm van rechtstreekse en 

onrechtstreekse controle door MNO’s.  

Daar kwam verandering in ten tijde van UNCTAD III, toen de ontwikkelingslanden zich ten 

volle bewust werden dat hun zogenaamde onafhankelijkheid maar een 

schijnonafhankelijkheid was. Ze beseften dat ze economisch nog steeds ondergeschikt aan 

en afhankelijk van de westerse wereld waren. In die westerse wereld was tijdens UNCTAD III 

een principiële tegenstrijdigheid waar te nemen tussen de uitspraken en de realisaties van 

deze ontwikkelde landen. Enerzijds beweerden ze met hun ontwikkelingshulp een bijdrage te 

willen leveren tot het dichten van de kloof tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen. Dit 

betekende dat de ontwikkelde landen aanvaardden dat op een bepaald ogenblik, in een 

nabije of verre toekomst, de toenmalige ontwikkelingslanden de gelijke – ook op economisch 

vlak – zouden worden van de rijke landen. Anderzijds hielden de ontwikkelde landen binnen 

hun grenzen een structuur in stand die gericht was op bescherming van wat gerealiseerd 

werd tegen invloeden van buitenaf. Ook op internationaal vlak ageerden de ontwikkelde 

landen dermate dat zij de grootste voordelen haalden uit de internationale handel, terwijl ze 

er evenmin voor terugschrikten om, gesteund door grote private industrieën, grove middelen 

te gebruiken tegenover ontwikkelingslanden die probeerden hun eigen belangen te 

verdedigen.418  

                                                 
418 Coppens B., ‘Nationale arbeidsverdeling en structuurhervorming in een internationaal perspectief’, in: Colpaert 
T, Coppens B. en De Bock J., UNCTAD, Gent, UVOS, Reeks: UNCTAD-Schriften, 1, 1973, p. 128. 



 121

Het probleem was dat de ontwikkelingslanden op enkele decennia, vanaf WO II tot de 

oprichting van UNCTAD in 1964, hetzelfde probeerden te verwezenlijken dan wat het westen 

over enkele eeuwen deed. Men probeerde het ‘ontwikkelingsproces’ van het westen te 

imiteren, dit op economisch maar ook bijvoorbeeld op demografisch vlak. Deze imitatie ving 

aan met het uitdrukken van ontevredenheid door de derdewereldlanden, waarvan de 

eigenlijke oprichting van UNCTAD een bewijs vormt. De ontwikkelingslanden zouden in de 

periode rond UNCTAD III streven naar volledige onafhankelijkheid en een van de door hen 

gebruikte methoden daartoe was het nationaliseren van de buitenlandse bedrijven op hun 

grondgebied. In die nationalisaties kan men dus enerzijds een voorbeeld zien van het 

imiteren van het ontwikkelingsproces van het westen. Met het nationaliseren van 

buitenlandse MNO’s namen de ontwikkelingslanden de volledige structuur van die westerse 

bedrijven over en men probeerde met dat westerse werkmiddel dezelfde successen als de 

voorgaande westerse eigenaars te verwezenlijken. Dit mislukte nagenoeg overal, wat 

naderhand leidde tot privatisering van diezelfde MNO’s. Anderzijds vormden de 

nationalisaties ook een directe kritiek van de ontwikkelingslanden op hun toenmalige 

achtergestelde situatie. In tegenstelling tot de vorige UNCTAD-bijeenkomsten, erkenden de 

lidstaten uit de derdewereld in 1972 wel het gevaar van de buitenlandse MNO’s. “Their 

actions in developing countries were often interpreted as a threat to the sovereignty of 

recipient economies and, if not controlled, could be detrimental to their welfare, with 

economic colonialism and/or environmental and social degradation as possible results.”419 

Daar waar UNCTAD ontstond omdat de ontwikkelingslanden een wereldconferentie wensten 

op te richten om te debatteren over hun ondergeschikte plaats in de wereld, werd op 

UNCTAD III onder meer gepraat over het handhaven van die wereldpositie door de 

aanwezigheid van MNO’s, die in het spoor van imperialistische en kolonialistische 

stromingen ontstonden, en de wens van de derdewereldlanden actie te ondernemen tegen 

die problematiek. Die actie werd onder andere ondernomen door middel van het 

nationaliseren van deze MNO’s.  

 

Vanaf UNCTAD IV beseften de ontwikkelingslanden, in grotere mate, dat ontwikkeling enkel 

te verkrijgen was door henzelf. Ze moesten hun eigen weg naar ontwikkeling zoeken. De 

periode tussen UNCTAD III en IV werd daarom gekenmerkt door een strategieverandering 

van de ontwikkelingslanden in de vorm van het streven naar samenwerking tussen de 

derdewereldlanden ten voordele van deze landen. Een duidelijk voorbeeld van die 

strategieverandering is de evolutie van het nationaliseren van buitenlandse MNO’s ten tijde 

van UNCTAD III naar het voorstellen van ideeën rond het oprichten van eigen derdewereld-

                                                 
419 Fredriksson T., ‘Forty years of UNCTAD research on FDI’, in: Transnational Corporations, 12, 3, December 
2003, p. 4. < http://www.unctad.org/en/docs > 
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MNO’s tijdens UNCTAD IV. Dit was met andere woorden een ontwikkeling van het 

overnemen van westerse structuren tot het aanmaken van eigen structuren. Of, om met het 

met de woorden van de organisatie zelf te zeggen: “UNCTAD’s approach to FDI and 

development reflects changes in the outside world, in particular evolving attitudes of 

countries towards FDI and TNCs – from perceiving TNCs as being part of the problem to 

being part of the solution.”420 

 

Samenvattend vindt men vanaf WO II drie periodes met elk een typerende relatie tussen 

Westerse MNO’s en overheden van ontwikkelingslanden. De eerste periode, van 1945 tot de 

vroege jaren 1960, kenmerkte zich door dominantie, de tweede periode (met zijn hoogtepunt 

in het midden van de jaren 1970) staat voor confrontatie door middel van nationalisatie en de 

laatste periode, die aanving in de jaren 1980, was er een van onderhandeling.421  Daarnaast 

ziet men doorheen de eerste vier UNCTAD-bijeenkomsten ook een evolutie van het 

bewustwordingsproces van de ontwikkelingslanden (UNCTAD I en II) naar de eigenlijke 

uiting van het ontwikkelingsvraagstuk door onder andere nationalisaties van buitenlandse 

MNO’s (UNCTAD III) tot het idee van samenwerking tussen de ontwikkelingslanden en de 

wens tot het oprichten van eigen derdewereld-MNO’s (UNCTAD IV).  

 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat ondanks het feit dat nationalisatie geen logisch 

gegeven is ingebouwd in het economische systeem, na het analyseren van de situatie te 

Chili en Zambia en het schetsen van de toenmalige wereldsituatie, alsook na het doornemen 

van het bronnenmateriaal, nationalisatie wel een logisch te volgen stap voor de 

ontwikkelingslanden lijkt te zijn. Dit is waarschijnlijk enerzijds een gevolg van het eerder 

eenzijdige karakter van de vooropgestelde probleemstelling. In het achterhoofd houdend dat 

“the study of the causes of poverty is the study of the causes of degradation of a large part of 

mankind”422, werd in deze scriptie een verhaal geschetst rond deze oorzaken van armoede 

zoals aangevoeld door dat ‘large part of mankind’ die besloten te reageren op hun armoede 

door onder meer te nationaliseren. De golf van nationalisaties werd daarin onderzocht 

vertrekkend vanuit het standpunt van twee onderontwikkelde landen en door middel van het 

verklaren van de wereldsituatie die deze nationalisaties mogelijk maakte, wat onvermijdelijk 

leidde tot een eerder zwartgallig verhaal over de onvoordelige situatie van de 

ontwikkelingslanden met negatieve connotaties voor de ontwikkelde landen. Anderzijds werd 

dit logische gegeven rond het nationaliseren ook naar voren gebracht door de UNCTAD- 

                                                 
420 UNCTAD, Beyond Conventional Wisdom in Development Policy. An Intellectual History of UNCTAD 1964 – 
2004. New York, Geneva, United Nations, 2004, p. 128. < http://books.google.be.books > 
421 Kennedy C.R., ‘Relations between Transnational Corporations and governments of host countries: a look to 
the future’, in: Transnational Corporations, 1, 1, February 1993, p. 67. < http://www.unctad.org/en/docs > 
422 Marchall A., Principles of Economics, s.l., p. 1925, p. 3. In: Kanbur R. and Squire L., ‘The Evolution of Thinking 
about Poverty’, 1993, p. 1. < http://unstats.un.org. >  
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documenten. De eerste vier bijeenkomsten van de conferentie werden gekenmerkt door het 

uitdrukken van de grieven en wensen van de ontwikkelingslanden met vooral afzijdige 

ontwikkelde landen die hoopten dat het hele UNCTAD-concept van kort termijn zou zijn. 

Hierdoor geven deze bronnen, ondanks het feit dat ze een weergave zijn van 

wereldconferenties, misschien een vertekend en eerder eenzijdig gekleurd beeld ten 

voordele van de derde wereld.  
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Tabel 1: Multinational corporations in world economy (1971) 
(billions of US dollars) 
 
 
    Direct investment Sales from Total exports 
  Country abroad production abroad* of country 
          
  United States 86 172 43,5 
  Britain 24 48 22,4 
  France 9,5 19,1 20,4 
  West Germany 7,3 14,5 39 
  Switzerland 7,8 13,5 5,7 
  Canada 5,9 11,9 17,6 
  Japan 4,5 9 24 
  Netherlands 3,6 7,2 13,9 
  Sweden 3,5 6,9 7,5 
  Italy 3,4 6,7 15,1 
  Belgium 3,3 6,5 12,4 
  Others 7,4 14,7 90,4 
  Totals 165 330 331,9 
 
*Established to be twice the accumulated value of direct investment abroad. 
Bron: Department of Economic and Social Affairs of United Nations as quoted in the New York Times, August 13, 
1973, p. 41. Rothchild D. and Robert L.C.Jr., Scarcity, Choice and Public Policy in Middle Africa, Berkeley,  
University of California Press, 1992. < http://content.cdlib.org/xtf >. 
 
 
 
Tabel 2: Foreign direct investments of United-States-based enterprises in developing 
countries, year end 1970 
(billions of US dollars) 
 
 

  Developing countries in: Mining and smelting Petroleum Manufacturing Other 
            
  Latin America 1384 3167 4320 3329 

  
Other Western 
Hemisphere 652 762 284 784 

  
Africa, except South 
Africa 350 1916 100 245 

  Middle East 3 1466 86 90 
  Asia and Pacific 91 1066 692 628 
  Totals 2481 8377 5482 5078 

 
Bron: Raymond Vernon, Restrictive Business Practices (New York: United Nations, 1972), p. 3. In: Rothchild D. 
and Robert L.C.Jr., Scarcity, Choice and Public Policy in Middle Africa, Berkeley, University of California Press, 
1992. < http://content.cdlib.org/xtf >. 
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Tabel 3: Leading corporations in the copper industry, 1898-1929 
 
 
    1898 1909 1919 1929 
      
     United States (assets in $m)*     
  Anaconda 52,5 170,2 254,2 680,6 
  United Copper  50,0   
  Greene Cananea  15,0 61,1  
  Chile Copper   155,5  
  ASARCO  118,6 215,3 241,0 
  Calumer & Hecla 57,0 57,8 100,0 87,0 
  Copper Range  40,9 19,9 9,3 
  Phelps Dodge  49,4 247,3 124,7 
  Greenwatter Copper  34,0   
  Kennecott Copper   135,6 337,8 
  Guggenheim Exploration  36,9   
  Utah Copper  25,0 83,8  
       
     United Kingdom ($m equivalent)     
  Rio Tinto 19,1 22,5 23,1 39,9 
  Caucasus Coppr  11,1   
  Great Cobar  8,5 9,0  
  Rhodesian Anglo-American    17,0 
  Roan Antelope    6,1 
       
     Japan ($m equivalent)     
  Surnitomo   75,4 69,9 
  Mitsubishi Mining 7,5 7,5 15,1 46,4 
  Furukawa  2,5 10,0 10,4 
       
     Belgium ($m equivalent)     
  Union Minière du Haut Katanga  1,9 1,5 24,5 
       
     Australia ($m equivalent)     
  Mont Lyell 4,4 7 6,3 12,1 
  Chillagoe 7,3 5,3 5,7  
  Mount Elliot  3,6 6,1 8,5 
 
 
 
* Assets equal nominal capitalization plus debenture issues. Anaconda 1898 includes assets of wholly owned 
subsidiaries; 1909 includes assets of Amalgamated Copper Co. Calumet & Hecla 1898 represents median market 
valuation of issued stock; on the same basis 1909 is $64m. Chillagoe 1898 represents assets of Chillagoe Mining 
& Railway Co.Ltd. 
 
Bron: Stock Exchange Year Book (1895-1948); Skinner W.G., Mining Annual (1887-1930); Nash R.L., 
Australasian Joint-Stock Companies Yearbook (Sidney, 1899-1913); Kaplan A.D.H., Big Business in a 
Competitive System, Washington, 1945, pp. 145-9. In: In: Schmits C., The Rise of Big Business in the World 
Copper Industry 1870-1930, In: The Economic History Review, New Series, 39, 3, August 1986, p. 394.  
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Tabel 4: Groei van het aantal industriële buitenlandse vestigingen van de belangrijkste 
MNO’s sinds het begin van de 20e eeuw 

 
 

                   
   1914 1919 1929 1938 1952 1958 1967 1970 

Dochters van           
Amerikaanse 
MNO's           
            
Aantal  112 193 492 807 1365 1987 4736 _ 
Groei van            
  het aantal  _ 58 155 64 69 46 138 _ 
Gemiddelde jaar-           
  lijkse groei   9,6 9,9 5,6 3,8 6,5 10,1 _ 
            
Dochters van           
Britse MNO's           
            
Aantal  60 87 205 304 540 689 1800 2529 
Groei van            
  het aantal   45 136 48 78 28 161 41 
Gemiddelde jaar-           
  lijkse groei   7,5 9,0 4,4 4,2 4,2 4,2 12,1 
            
Dochters van           
Europese MNO's           
            
Aantal  167 218 467 579 752 1000 1993 3023 
Groei van            
  het aantal   31 114 24 30 33 99 52 
Gemiddelde jaar-           
  lijkse groei   5,5 7,9 2,4 1,9 4,9 7,9 15 
            
Dochters van           
Japanse MNO's           
            
Aantal  0 0 1 4 46 65 312 521 
Groei van            
  het aantal   _ _ _ _ 41 380 67 
Gemiddelde jaar-           
  lijkse groei   _ _ _ _ 5,9 19 18,6 
                   
 
 
Bron: Fennema M., De multinationale onderneming en de nationale staat. Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij 
Amsterdam, 1975, p. 15. 
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Tabel 5: Amerikaanse buitenlandse investeringen als percentage van het BNP vanaf 1914 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Fennema M., De multinationale onderneming en de nationale staat. Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij 
Amsterdam, 1975, p. 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kapitaal geïnvesteerd   
Kapitaal 

geïnvesteerd 
Jaar in het buitenland BNP in het buitenland 

  ($ dollar) ($ dollar) x 100
      ENP 
      

1914 2,652 34,4 7,3 
1950 11,788 284,8 4,1 
1955 19,313 398 4,9 
1957 25,394 441,1 5,8 
1960 32,778 503,8 6,5 
1962 37,145 560,3 6,6 
1965 49,474 684,9 7,2 
1966 54,799 749,9 7,3 
1967 59,491 793,5 7,5 
1968 64,983 865,7 7,5 
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Tabel 6: Nationalisatie van Amerikaanse bedrijven in Latijns-Amerika, 1900-1977  
 
 

        
Year of and 

amount 
Year  Country  Enterprise Claim of settlement 

       
1900 Nicaracgua Timber $1.048.154* 1909 
     $600.000 
1928 Guatemala Chicle $561.800 1930** 
     $255.468 
1917-41 Mexcio Landholings,    
    1917-27; 1927-41    
   National Railways $75.000.000 1941 
    minority stock, 1937  $40.000.000 
1937 Bolivia Standard Oil proper- $3.000.000 1942 
    ties confiscated –  $1.729.375 
    company accused    
    of fraud    
1938 Mexcio Six oil companies $262.000.000 1940 
     $13.000.000 
     1942 
     $23.995.911 
1952 Bolivia Patĩno Tin – US investors  1960 
    reported to have 27% of   $6.000.000 
    shares    
1953-54 Guatemala United Fruid land:  $15.854.849 1954 

    1953 – 234.000 acres  
Land returned 

after 
    1964 – 174.000 acres  overthrow of 
     government 
1958 Argentina American & Foreing $60.000.000 1961 
    Power Co.  $53.632.000 
     arbitral award 
1959-62 Brazil American & Foreing $32.700.000 1963 
    Power Co. subsidiaries in  $135.000.000 for 
    3 Brazilian states  subsidiaries in 10 
     Brazilian states 
1959-60 Cuba Cattle ranches; sugar land $3.346.000.000*** Pending 
    and mills: 2 oil refineries;     
    3 banks; nickel plant;     
    manufacturing plants;     
    public utilities; hotels; etc.    
1960 Mexcio American & Foreing Negotiated 1960 
    Power Co. Subsidiary  $70.000.000 
1962 Brazil ITT subsidiary in Rio  $6000000 – 1963 
    Grande do Su $10.000.000 $7.300.000 
1963 Argentina All foreign oil contracts $300.000.000 –  1965 
    including nine US $395.000.000 for $51.700.000 
    companies all companies for 5 companies 
1967 Chile Kennecott copper mine Negotiated $92900000 
    with 51% interest; Ana-  $3.750.000 
    conda mine with 25%    
    interst; Cerro Corp., new  $18.600.000 
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    mine with 30% interest    
1968 Peru International Petroleum  $120.000.000 1974 
    Company (Exxon)  $23.100.000 and 
     $4.400.000 in  
     interest 
1969-73 Peru Grace Company's sugar Negotiated as  1974 
    plantations; fishmeal   part of global $35.000.000 
    companies; 3 factories  settlement   
1969 Chile Anaconda, 2 copper mines Negotiated $203.000.000 
    with 51% interest; option    
    to buy full owernship     
1969 Bolivia Cancellation Gulf Oil  $118.000.000 1970 
    contract  $78.662.171 
1970 Peru ITT 69% interest Peruvian $18.500.000 1970 
    telephone  $17.900.000 
1970 Peru Chase Manhattan Bank Negotiated $6.300.000 
    shares in Peruvian Bank    
1970 Ecuador ITT subsidiary $5.000.000 – 1971 
    $7.500.000 $600.000 
1971 Chile Bethlehem Steel subsidiary Negotiated 1971 
   Armco Steel subsidiary  $31.000.000 
1971 Chile Bank of America and First Negotiated 1971 
    National Bank branches  $5.000.000 
   Anglo Lautaro Nitrate Negotiated 1971 
     $4.000.000 
     1974 
   Remaining interests of  $325.000.000 $253.000.000 
    Anaconda, Kennecott, and $276.000.000 $68.000.000 
    Cerro $37.500.000 $41.800.000 
   ITT subsidiary intervened  $153.000.000 1974 
     $125.000.000 
1971-73 Chile Subsidaries of Dupont;  Negotiated 1971-73 
    Coca-Cola; General Motors; $30.000.000 
    Northern Indiana Brass;    
    Parsons and Whittemore;     
    Ralston Purina; RCA; many    
    others companies inter-    
    vened but returned after    
    September 1973 coup    
1973 Peru 4 Fishmeal subsidiaries; 3 Negotiated as  1974 
    road construction compan-  part of global $7.000.000 in un- 
    ies; branch of Standard Oil  settlement remitted profits to 

    of California  
fishmeal 

companies 
     plus $3.500.000 
1973 Argentina 4 banks  1974 
     $16.500.000 
1973 Peru Cerro de Pasco Mining $145.000.000 1974 
     $8.000.000 – 
      10.000.000 plus 
      $67.000.000 in 
     unremitted profits 
1974 Argentina ITT subsidiary, Exxon, and Negotiated 1976 
    Cities Service gas stations  Returned with 
     compensation 
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1974 Venezuela Bethlehem Steel and US Negotiated 1975 
    Steel mining subsidiaries  $101.400.000 
1974 Ecuador Texaco, Gulf subidiary,  Negotiated $148000000 
    25% interest    
1975 Peru Gulf Oil subsidiary $2.000.000 1977 
     $1.540.000 
       
   Marcona Iron Mines $167.000.000 1976 
     $61.400.000 
1975 Colombia Foreing banks given 3 years  1976 
    to sell 51% interest to  Citibank sells its  
    Colombia  51% interets 
1976 Venezuela 21 oil companies $5.000.000.000 1976 
     (informal  $1.010.000.000 
     estimate) (minus 
     $134.000.000 for 

     
equipment 
deficien- 

     cies in 1978 
1976 Venezuela Owens-Illionois Glass Negotiated 1979 
    subsidiary  Nationalization  
     proceedings 
     discontinued 
1977 Ecuador Forced sale of Gulff holdings $122.000.000 $82.000.000 
 
 

* Feitelijke claim: $1.048.154.28 
** Feitelijke schikking: $225.468.38 
*** Foreign Claim Settlement Commission erkende $1.769.000.000 
 
Bron: U.S., Library of Congress, Legislative Service, Expropriation of American-owned Property by Foreign 
Governments in the Twentieth Century, Report tot the House Foreign Affairs Committee, July 19, 1963 
(Washington, D.C.: Government Printing Office, 1963); U.S., Department of State, Bureau of Intelligence and 
Research, “Nationalisation, Expropriation and Other Takings of United State and Certain Foreign Property Since 
1960”, Research Study (mimeo.), 30 November 1971; U.S., Department of State, Bureau of Intelligence and 
Research, “Disputes involving U.S. Foreign Direct Investment: July 1, 1971 through July 31, 1973”, Research 
Study, 28 February 1974; U.S., Department of State, Bureau of Intelligence and Research, “Disputes involving 
U.S. Foreign Direct Investment: August 1, 1973 – January 31, 1975”, Research Study, 20 March 1975; U.S., 
Department of State, Bureau of Intelligence and Research, “Disputes involving U.S. Foreign Direct Investment, 
February 1, 1975 – February 28, 1977”, Report No. 885, 19 September 1977: New York Times, passim; Wall 
Street Journal, passim. In: Sigmund P.E., Multinationals in Latin America: the politics of nationalization. Madison 
(Wis.), University of Wisconsin press, 1980, XI, pp. 36-39. 
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Tabel 7: Africa’s share in world output (excluding South Africa) (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Data estimated from Annals des Mines N/7-8-9, 1985. In: Amin S., Mining in Africa today: strategies and 
prospects. The United Nations University. Third World Forum, Studies in African Political Economy.. 
   < http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu29me/uu29me00.htm#Contents > 
 
 
 
 
 
Tabel 8: Takeover of foreign enterprises in Sub-Saharan Africa, 1960-76 
 
 

        
  Major Industrial Sector 1960-9 1970-6
      
  Extractive a 61 149 
  Manufacturing 35 85 
  Trade and Services b 42 160 

 
a petroleum, mining and agriculture 
b trade, public utilities, banking and insurance 
Bron: Kirkpatrick C. and Nixson F., ‘Transnational Corporations and Economic Development’. In: The Journal of 
Modern African Studies, 19, 3, September 1981, p. 385. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1958 1970 1983 
IJzererts 3,0 7,7 6,4 

Koper 22,5 20,0 16,7 
Bauxiet 3,0 6,0 17,6 
Uranium 0,0 8,4 22,1 
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Tabel 9: The proved and probable reserves of the major companies as at the end of 
September 1940 (short tons of 2.000 lb) 
 
 

        Probable   Tons of Copper 
   Proved ore % ore % in proved and 
  Company (m. tons) Copper (m. tons) Copper probable ore 
              
              
  RCBC 47,8 7,3 37,8 8,1 6.630.420 
  N'Changa 64,3 3,8 21,6 3,8 3.263.440 
  Bwana M'Kubwa * 70,0 4,0 30,0 4,0 4.000.000 
         
  Total 182,1 4,8 90,4 5,7 13.893.860 
  (Eventual Merging       
    Companies)           
         
  Roan Antelope 70,0 3,3 30,0 3,3 3.300.000 
  Mufulira ** 75,0 4,5 25,0 4,5 4.500.000 

 
 

* N’Kana only 
** Bwana M’Kubwa held a 30 per cent interest in Mufulira. 
Bron: Rio Tinto Company Private Archives (R.C.T.): based upon a memorandum by Gray G.W. headed “Cost of 
Northern Rhodesian Copper”, September 25, 1930. In: Alford B.W.E. and Harvey C.E., Copperbelt Merger, The 
Formation of the Rhokana Corporation, 1930-1932’. In: The Business History Review, 54, 3 1980, p. 333. 
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Tabel 10: Koperproductie te Noord-Rhodesië 
 
 

      
  Year Copper production
    ('000 long tons) 
      
  1932 68 
  1933 104 
  1934 138 
  1935 144 
  1936 141 
  1937 148 
  1938 213 
  1939 212 
  1940 263 
  1941 228 
  1942 247 
  1943 251 
  1944 221 
  1945 194 
  1946 183 
  1947 192 
  1948 213 
  1949 259 
  1950 277 
  1951 309 
  1952 313 
  1953 363 
  1954 378 
  1955 343 
  1956 383 
  1957 417 
  1958 375 
  1959 417 
  1960 559 
  1961 560 
  1962 539 
  1963 568 
  1964 633 

 
 
Bron: Berger  E.L., Labour, Race, and Colonial Rule, The Copperbelt form 1924 to Independence, Oxford, Clarendon Press, 
1974, p. 238. In: Daniel P., Afrcianisation, Nationalisation and Inequality. Mining labour and the Copperbelt in 
Zambian Development. Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 73.  
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Tabel 11: Contribution of the copper industry to gross domestic product, revenue and exports, 1965-1975 
 
                          
   Gross Contribution to  Government Contribution to  Value of domestic Copper and Cobalt 
   domestic gross domestic  revenue government   exports for. (a)    
   product product    revenue     Value of Contribution
             exports to exports 

  Year 
(K 
million) 

(K 
million) %  (K million) 

(K 
million) %  

(K 
million)  

(K 
million) % 

                          
                          
  1965 711 290 40  189 134 71  351  323 92 
  1966 848 379 44  255 163 64  490  465 95 
  1967 957 379 39  276 146 53  467  440 94 
  1968 1026 411 38  306 183 60  541  519 96 
  1969 1314 637 48  401 237 59  754  729 97 
  1970 1258 357 36  432 218 52  710  687 97 
  1971 1178 293 24  309 114 38  480  545 95 
  1972 1312 318 24  315 69 22  536  499 93 
  1973 (b) 1601 562 35  386 108 28  738  703 95 
  1974 (b) 1820 616 33  650 341 34  900  846 94 
  1975 (b) 1436 145 10  448 59 13  516   479 93 
 
(a) ‘Free-on-rail’ (equivalent to fob. for a land-locked country). 
(b) Provisional figures 
 
Bron: Zambia Mining Yearbooks 1974 and 1975. Kitwe, Zambia, Copper Industry Service Bureau Ltd, from the central Statistical Office, Lusaka. In: Daniel P., Afrcianisation, 
Nationalisation and Inequality. Mining labour and the Copperbelt in Zambian Development. Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 7.  
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Tabel 12: Percentage contribution of copper industry to principal economic variables 
 
 

    1964 1965 1966 1967 
            
  GDP1 47² 38 37 32 
  Exports 92³ 93 95 95 
  Government Revenue 53 71 64 56 
  African employment 18 17 15 15 

 
 
1 At factor cost 
2 Copper and Cobalt 
3 All mining and quarrying, thereafter mining only 
 
Bron: National Accounts, and Copperbelt of Zambia Mining Industry Year Book, 1967, Copper Industry Service 
Bureau, Kitwe. In: Elliot Charles, Constraints of the Economic Development of Zambia, Nairobi, Oxford University 
Press, 1971, p. 3. 
 
 
 
 
 
Tabel 13: Exports and Government revenue as percentage of GNP 
 
 

    Revenue as  Export as   
   % of GNP1  % of GNP   
            
  Tanganyika 12,2 1953-4 45,3 1967 
  Uganda 12,1 1953-4 40,0 1967 
  Kenya 24,5 1953-4 22,6 1967 
  Nigeria 8,4 1953-4 16,8 1960 
  Ghana 22,2 1953-4 30,7 1962 
  Zambia2 40,0 1967 63,1 1967 
  India 8,3 1953 5,1 1960-1

 
 
1 GNP at factor cost 
2 The Lewis-Martin figures appear to be central government only. The equivalent figure for Zambia would in this 
case be 36%. 
 
Bron: Column 1: Martin A. and Lewis W.A., Manchester School, 1956. Although the data are old, they serve as a 
guide to the order of magnitude, though in some countries, notably India, the situation has changed substantially 
since 1953. Zambia: National Accounts.  
Column 2: E. Africa: Ndegwa P., The Common Market and Development in East Africa, East African Publishing 
House, Nairobi, 1965. Ghana: Birmingham W., Neustadt I. and Omaboe E.N., Study of Contemporary Ghana, 
Vol.II, Allen and Unwin, London, 1966. Nigeria: National Development Plan, 1962-68, Lagos, 1962. India: Singh 
M., India’s Export Trends, Allen and Unwin, London, 1964. In: Elliot Charles, Constraints of the Economic 
Development of Zambia, Nairobi, Oxford University Press, 1971, p. 4. 
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Tabel 14: GDP comparisons: Zambia and eight other African countries in 1970 
 

            

  Country 
GDP per 
capita 

Percentage of 
GDP 

     represented by: 
    (US$)   imports exports 
            
  Zambia 421  37 54 
  Ivory Coast 347  28 33 
  Ghana 267  24 23 
  Nigeria 145  16 17 
  Kenya 143  30 28 
  Tanzania 97  28 24 
  Zaire 89  38 45 
  Malawi 74  35 22 
  South Africa 784   25 22 

 
Bron: Calculated from International Monetary Fund, International Financial Statistics, Washington, IMF, monthly, 
Vol. XXIX, No. 9, September 1976. In: Daniel P., Afrcianisation, Nationalisation and Inequality. Mining labour and 
the Copperbelt in Zambian Development. Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 9.  
 

 
 
 
Tabel 15: Zambia’s share of world copper production, 1969-1977 (%) 
 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
12,1 10,8 10,1 10,2 9,4 9,1 9,2 9,0 8,1 

 
Bron: Zambia Mining Yearbook, 1977, p. 22. In: Libby R. T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the 
Displacement of Development Policy in Zambia’, in: African Studies Review, 23, 1, April 1980, p. 46. 
 
 
 
 
Tabel 16: Zambia’s output of minerals (export value in millions of Kwacha) 
 
    1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
                    
  Copper * 729 687 454 703 847 479 697 671 
  Non-Copper         
    Minerals ** 25 31 33 49 60 52 80 42 
            
  Totals 754 718 487 752 907 531 777 723 
 
* Includes the sale of cobalt which is derived form copper ore. 
** Lead and zinc are the principal non-copper minerals sold for export. 
Bron: Ministry of Mines and Mining Development, Annual Report of the Mines Development Department for the 
year 1973; Government Gazette, General Summary of Mineral Production, 1974-1978; Zambia Mining Yearbook 
for 1977, 1976, and 1972. In: In: Libby R. T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the Displacement of 
Development Policy in Zambia’, in: African Studies Review, 23, 1, April 1980, p. 46. 
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Tabel 17: Aandeel van de export van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel in de 
wereldhandel in 1953, 1950 en 1963 (uitvoer f. o. b.; in miljoenen * en in pct.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: GATT: Le Commerce International on 1965, Genève, 1966, p. 2. In: Verslype G., Het ontstaan van Unctad: 
politieke en economische achtergronden. s.n., 1975, p. 11.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 18: Hoeveelheid grondstoffen nodig voor aanschaf van een tractor van het type 30A 
39HK 
 
 

    % van de  1955 1962   Stijging 
Product Land export (ton) (ton) Stijging in % 
              
cacao Ghana 67 3,06 7,14 4,08 133 
kopraolie Filippijnen 35 11,21 13,63 2,42 21 
koffie Brazilië 46 2,38 4,79 2,41 101 
koper Rhodesië 58 4,23 5,45 1,22 28 
katoen V.A.R. 71 2,11 3,41 1,30 61 
olie per vat Venezuela 92 938,00 1118,00 180 19 
rijst Birma 71 26,35 32,57 6,22 23 
rubber Maleisië 66 3,27 5,55 2,28 70 
thee Ceylon 60 1,89 2,93 1,04 55 
tabak Turkije 26 1,77 2,9 1,13 63 
wol Uruguay 55 1,94 2,59 0,58 20 

 
 
Bron: FAO-prijzen, Annuaire de la production. In: Brun E. and Hersh J., Leerboek over Imperialisme, 
Mechanismen van de Uitbuiting. Amsterdam, Van Gennep, 1974, p. 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  1953 1960 1963 
        
Wereldhandel 78.340 126.100 151.660 
Export van ontwikkelings-     
landen     
 ~ in lopende prijzen 21.080 27.340 31.540 
 ~ in pct. van de wereldhandel 27,0 21,8 20,8 
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Tabel 19: Aandeel van de import van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel in 1953, 
1960 en 1963 (invoer f. o. b., in miljoenen $ en in pct.) 
 
 

        
  1953 1960 1963 
        
Wereldhandel 78.340 126.100 151.660 
Import van de ontwikkelings-     
landen     
 ~ in lopende prijzen 19.820 25.580 31.510 
 ~ in pct. van de wereldhandel 25,3 22,7 20,8 

 
Bron: Le Commerce International en 1965, p. 2. In: Verslype G., Het ontstaan van Unctad: politieke en 
economische achtergronden. s.n., 1975, p. 16..  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 20: Relative growth rates of the developing countries: differences in aggregate growth 
rates 
 
 

     All Developing  

    
Countries 
(excluding  

   All Developing major petroleum Least Developed 
   Countries exporters) Countries 
       
  Total GNP    
     1960-70 5,2 5,1 3,4 
     1970-73 5,7 5,3 3,2 
     1970-80 target 6,0   
      
  Per capita GNP    
     1960-70 2,6 2,5 0,8 
     1970-73 3,1 2,7 0,6 
     1970-80 target 3,5   

 
 
Bron: Review of Progress in the Implementation of Special Measures in Favour of the Least Developed Among 
the Developing Countries, UNCTAD, TD/B/AC.17/3, June 10, 1975. In: Rothstein R.L., The Weak and the Strong. 
The Developing Countries in the International System, New York, Columbia University Press, 1977, p. 139.  
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Tabel 21: Procentueel aandeel van de ontwikkelingslanden in de import van verschillende 
producten door de industrielanden in 1962 
 

 
Koffie 98,8   Ruwe olie 92,7
Suiker 77,7  IJzererts 49,1
Cacao 85,3  Mangaan 74,1
Thee 94,3  Koper 57,8
Aardnoten 92,7  Tin 85,5
Kopra 99,3  Zink 45,9
Katoen 61,1  Lood 42,7
Rubber 75,5  Bauxiet 86,8
Hout 49,3  Fosfaat 64,5
Jute 97,5       

 
Bron: Jalée, Des Révisionnismes. In: Brun E. and Hersh J., Leerboek over Imperialisme, Mechanismen van de 
Uitbuiting. Amsterdam, Van Gennep, 1974, pp. 73-74. 
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Tabel 22: Selected developing countries and territories heavily dependent 
 
 
  Value of exports of principal export GDP     
  commodity     1969a     
         

  As As 
Average 

rate   Manufacturing
 Commodity and proportion proportion of change   production as
 principal export of total exports of GDP 1959-1961   proportion  

 commodity 1969 1969 
to 1967-

1969 Total 
Per 

head of GDPb 
              
  (per cent) (per cent (billion (dollars) (per cent) 
    per annum) dollars)    
         
 Zambia: Copperc 95 62 11,9 1,67 400 8 
 Mauritius: Sugar 94 33 2,1 0,18 225 13 
 Mauritania: Iron ore 87 39 d 0,17 150 .. 
 Surinam: Aluminiume 87 49 15,4 0,24 615 13f 
 Chad: Raw cotton 82 11 7,8 0,24 70 .. 
 Gambia: Groundnutsg 81 33 7,9 0,04 110 .. 
 Chile: Copperc 78 15 11,0 6,16 645 28 
 Cuba: Sugar 76h 22 -0,7 2,31 280 .. 
 Liberia: Iron ore 72 45 18,9 0,29 250 5 
 Ghana: Cocoai 72 10 0,9 2,24 255 .. 
 Sierra Leone:   
   Diamonds 69 17 5,7 0,43 170 5 
 Zaire: Copperc 67 28 10,6 1,67 100 16 
 Senegal: Groundnutsg 66 10 -0,7 0,70 185 3 

 
a GDP at factor cost expressed in current dollar 
b In latest year for which data are available (years range from 1965 to 1969) 
c Ore, blister an refined 
d Exports commenced in 1963 
e Bauxite, alumina and aluminium 
f Including construction 
g Including oil and cake 
h 1968 
i including products 
 
Bron: FAO, Trade Yearbook;  IMF, International Financial Statistics; United Nations, Yearbook of International 
Trade Statistics and Yearbook of National Accounts. In: UNCTAD III, Third Session Santiago de Chile, 13 April to 
21 May 1972. Volume II. Merchandise and Trade. New York, United Nations, 1973, p. 221. 
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Tabel 23: % van de export dat naar de VS gaat 
 
 

95%  Panama   64%  Guatemala 31%  Jamaica 
88%  Suriname  62%  Honduras 25%  Angola 
77%  Mexico  59%  Canada 24%  Japan 
70%  Colombia  55%  Filippijnen 43%  Brazilië 
66%  Cuba  53%  Ecuador en S. Domingo 42%  Venezuela 
51%  Costa Rica  35%  Nederlandse Antillen 40%  San Salvador 
47%  Haïti  33%  Bolivia 39%  Chili 

    38%  Peru 
 
Bron: Direction of Trade: Statistical Papers, geciteerd in: Lebret, Suicide ou survie de l’occident, Parijs, 1958, p. 
167. In: Brun E. and Hersh J., Leerboek over Imperialisme, Mechanismen van de Uitbuiting. Amsterdam, Van 
Gennep, 1974, p. 85.  
 
 
Tabel 24: Producten besproken op UNCTAD III 
 
 

International FAO Other Commodities for 
   commodity intergovernmental international which there is no 
   agreement commodity groups a bodies specialized body 
        
 Sugar Grains Rubber b Tobacco 
 Olive Oil Rice d Cotton c Shellac 
 Wheat Cocoa d Wool  e Iron-ore f 
 Tin * Oilseeds, oil and fats Lead and zinc g Manganese ore f 
 Coffee *  Citrus fuits Tungsten h Mica 
  Bananas Pepper i Phosphates f 
  Wine and vine Coconut j   
    products    
  Jute, kenaf and    
    allied fibres k    
  Hard fibres k    
  Tea l    
  Meat     

 
* Not mentioned in Conference resolution 16 (II) 
a FAO decided in November 1971 to re-name all the commodity study groups ‘international commodity groups” 
b International Rubber Study Group 
c International Institute for Cotton and International Cotton Advisory Committee 
d International agreement under negotiation under UNCTAD auspices 
e International Wool Secretariat 
f Consultations have been held under UNCTAD auspices 
g International Lead and Zinc Study Group 
h UNCTAD Committee on Tungsten 
i A Pepper Committee open to all producing countries was established in July 1970 
j The Asian Coconut Community was formed in 1968 
k Informal arrangement in operation 
l Interim export quota arrangements were agreed for tea for the year 1970 and the year ending March 1972, and a 
long-term agreement is also under consideration, under auspices of FAO in close association with UNCTAD.  
 
Bron: In: UNCTAD III, Third Session Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume II. Merchandise and 
Trade. New York, United Nations, 1973, p. 6.  
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Tabel 25: United States foreign direct investment in developing countries at the end of 1970  
(million dollars) 
 
 

    Mining and         
Developing countries   smelting Petroleum Manufacturing Other Total 
              
  Latin Americaa  2037 3929 4604 4115 14685 
  Africa  350 1916 100 245 2611 
  Middle East  3 1466 86 90 1645 
  Asia and the Pacificb  91 1066 692 628 2477 
             
         
  TOTAL 2481 8377 5482 5078 21418 
 
a Including all Western Hemisphere countries except the United States and America 
b  Not including Japan, Australia and New Zeeland 

 

Bron: U.S. Department of Commerce, Office of Business Economics, Survey of Current Business, October 1971, 
pp. 32-33. In: UNCTAD III, Third Session Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume II. Merchandise and 
Trade. New York, United Nations, 1973, p. 221. 
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Tabel 26: Number of parent companies in selected Western European Countries and the 
United Stated having subsidiaries or associates in developing countries or territories, 1969 
 
 
 

      
Country of 
parent                       
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  Africa                  
                    
  Algeria  _ 2 _ 90 2 2 _ 2 _ _ 1 2 21  122 
  Angola  _ 5 1 _ 1 _ _ 1 _ _ _ 3 5  16 
  Burundi  _ 4 1 1 _ _ _ 1 _ _ _ 1 4  12 
  Cameroon  _ 1 _ 33 2 1 _ _ _ _ 1 4 5  47 
  Central African Republ.  _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ 1 4  11 
  Congo  _ 3 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 6  11 
  Egypt  _ _ _ _ 1 2 _ 1 _ _ 3 2 33  42 
  Ethiopia  _ 1 _ 2 3 4 _ 2 2 _ _ 6 11  31 
  Gabon  _ _ _ 9 1 1 _ _ _ _ _ _ _  11 
  Ghana  _ 1 1 _ 3 2 _ 3 _ _ 1 43 12  66 
  Guinea  _ _ _ 15 _ _ _ _ _ _ 1 3 _  19 
  Ivory Coast  _ 1 _ 44 4 1 _ 2 _ _ _ 2 12  66 
  Kenya  _ _ 1 2 5 2 _ 5 1 1 1 119 23  160 
  Liberia  _ _ 1 2 2 3 _ 4 _ 2 1 9 32  56 
  Libya  _ _ _ 1 3 1 _ 2 _ _ _ 12 36  55 
  Malagasy Republic  _ 1 _ 22 2 1 _ 1 _ _ _ 2 4  33 
  Malawi  _ _ _ 1 1 _ _ 1 _ _ _ 35 _  38 
  Morocco  _ 8 1 117 10 2 1 5 _ 5 4 9 26  188 
  Mozambique  _ 2 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 10 _  14 
  Nigeria  _ _ 1 8 13 5 _ 9 2 _ 3 134 47  222 
  Rhodesia (Southern)  _ 1 1 1 4 1 _ 7 1 2 _ 181 40  239 
  Senegal  _ _ _ 46 2 1 _ 1 _ _ _ 2 _  52 
  Sierra Leone  _ _ 1 _ 3 2 _ _ _ _ 3 15 4  28 
  Sudan  _ _ _ 1 2 2 _ _ _ _ _ 12 6  23 
  Swaziland  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 _  12 
  Tanzania  _ _ 1 1 4 1 _ 7 7 _ _ 44 _  65 
  Togo  _ _ _ 4 4 1 _ _ _ _ _ 1 _  10 
  Tunisia  _ 1 _ 38 3 1 _ 1 1 2 1 2 15  65 
  Uganda  _ _ _ _ 4 1 _ 2 2 _ _ 36 7  52 
  Zaire  _ 86 1 18 6 4 _ 6 6 4 3 10 _  144 
  Zambia  _ _ _ 1 2 1 _ 3 3 3 _ 109 8  130 
  Other Africa  _ 2 _ 31 4 7 _ 3 3 _ 1 26 14  91 
                                 
  Sub-Total  0 119 11 496 91 49 1 71 9 19 24 847 375  2112
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  Latin America                  
                    
  Argentina  4 6 2 38 37 16 3 8 _ 21 22 63 215  435 
  Bahamas  _ _ _ 2 6 _ _ 1 _ 1 1 54 11  76 
  Barbados  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 _  15 
  Bermuda  _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 5 _ 34 6  47 
  Bolivia  _ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4 19  24 
  Brazil  3 1 7 45 68 16 1 9 5 21 22 60 344  610 
  Chile  _ _ 1 _ 12 4 _ 1 _ 8 6 18 87  138 
  Colombia  _  1 9 12 6 _ 9 _ 15 4 14 202  272 
  Costa Rica  _ _ _ 8 1 _ _ _ _ _ 1 2 30  42 
  Dominican Republic  _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ 1 36  40 
  Ecuador  _ _ _ 1 2 4 _ 1 _ 2 _ 5 37  52 
  El Salvador  _ _ _ 1 3 _ _ 2 _ _ _ 2 32  40 
  Guatemala  _ _ _ _ 3 1 _ 1 _ 1 1 _ 46  53 
  Haiti  _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ 11  13 
  Honduras  _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 23  25 
  Jamaica  _ _  1 _ _ _ 1 _ _ 2 42 51  97 
  Mexico  _ 1 2 20 21 13 _ 12 1 18 10 42 521  662 
  Netherlands Antilles  _ _ _ 2 2 _ _ 40 _ 1 1 1 9  56 
  Nicaragua  _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ 1 28  31 
  Panama  _ 2 _ 4 4 _ 2 _ _ 2 6 11 86  117 
  Peru  1 1 _ 6 9 9 _ 6 2 12 7 18 135  206 
  Trinidad and Tobago  _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 2 36 38  78 
  Uruguay  _ 1 1 10 3 4 _ 1 _ 8 2 6 69  105 
  Venezuela  _ 3 1 9 13 7 _ 12 _ 8 6 25 247  331 
  Other Latin America  _ 1 _ 8 2 2 _ 2 _ _ 2 25 33  74 
                                 
  Sub-Total  8 25 15 166 199 82 6 114 8 123 96 605 2316  3639
                    
  Asia                  
                    
  Afghanistan  _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 2 5  10 
  Burma  _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 11  16 
  Ceylon  _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 1 1 25 13  43 
  Hong Kong  _ _ 2 4 9 1 9 1 _ 3 4 63 135  231 
  India  2 1 2 5 40 _ _ 4 _ 10 12 208 201  485 
  Indonesia  _ 4 1 _ 1 1 _ 4 _ 1 _ 17 28  57 
  Iran  1 4 1 6 9 3 _ 3 _ 2 1 10 61  101 
  Iraq  1 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 7 11  21 
  Israel  _ _ _ 4 2 _ _ 1 _ _ 2 19 40  68 
  Khmer Republic  _ _ 1 5 _ _ _ _ _ _ _ 2 4  12 
  Korea  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21  21 
  Kuwait  1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 8  15 
  Lebanon  _ _ _ 7 2 1 _ 2 _ _ 2 10 51  75 
  Malaysia  _ 3 1 1 4 1 _ 6 1 1 1 71 46  136 
  Pakistan  1 _ 1 2 8 _ _ 5 _ 2 4 63 80  166 
  Philippines  _ _ 1 _ 5 _ _ 4 _ 4 2 8 181  205 
  Singapore  _ _ 1 _ 2 _ _ 7 _ _ 2 52 53  117 
  Taiwan *   _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ 2 48  52 
  Thailand  _ _ 2 1 5 2 _ 5 1 1 1 10 59  87 
  Viet-Nam  _ _ 1 14 _ _ _ _ _ _ _ 3 19  37 
  Other Asia  1 _ 1 1 _ _ _ 4 _ _ _ 25 24  56 
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  Sub-Total  7 12 19 50 91 9 9 47 3 28 32 605 1099  2011

  TOTAL  15 156 45 712 381 140 16 232 20 170 152 1933 3790  7762
                                    
 
 
 
* In the present publication, references to “Taiwan” are to be understood in the light of the General Assembly 
resolution 2758 (XXVI) of 28 October 1971. By that resolution, the General Assembly decided inter alia “to restore 
all its rights to the People’s Republic of China and to recognize the representatives of its Government as the only 
legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-
shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it”. 
In. p. 223. 
 
Bron: Derived from Yearbook of International Organizations, 1968-1969. In: UNCTAD III, Third Session Santiago 
de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume II. Merchandise and Trade. New York, United Nations, 1973, pp. 224-
225. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 27:  Exports of manufactures from Latin America by manufacturing subsidiaries of 
United States enterprises (million dollars) 
 
 
  Export to the  Export to other  Total exports 
  United States  destinations     
  1963 1968  1963 1968  1963 1968 
                
 Food products 10 122  244 238 254 360 
 Paper and allied products a 5  10 17 10 22 
 Chemicals 21 47  53 162 74 209 
 Rubber products 0 2     a 6    a 8 
 Primary and fabricated 
metals 1    a  20 13 21 13 
 Machinery, exl. electrical 4 8  10 32 14 40 
 Electrical machinery 1 3  9 38 10 41 
 Transportation equipment    a 8  2 13 2 21 
 Other    a 17  5 22 5 39 
               
 TOTAL 37 212  353 541  390 753 
 
 
a Under $500.000 
 
Bron: Belli R.D., “Sales of Foreign Affiliates of U.S. Firms, 1961-1965, 1967 and 1968”, in U.S. Department of 
Commerce, Office of Business Economics, Survey of Current Business, October 1970, vol. 50, No. 10, p. 20; and 
“Sales of Foreign Affiliates of U.S. Firms in 1965”, in Survey of Current Business, November 1966, vol. 46, No. 11, 
p. 9. In: UNCTAD III, Third Session Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume II. Merchandise and 
Trade. New York, United Nations, 1973, p. 226. 
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Grafiek 1: Sectorial distribution of US foreign investment in less developed countries (%);  
Total valu ($ bn) constant (1972) prises 
 
 

 
 
 
 
Bron: Wilkins M., The Maturing of Multinational Enterprise: American Business Abroad from 1915 tot 1970, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974, table XIII. 2; US Department of Commerce, Survey of Current 
Business, various issues. In: Jenkins R., Transnational Corporations and Uneven Development: The 
Internationalization of Capital and the Third World, London and New York, Methuen, 1987, p.6. 
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Grafiek 2: Chili’s aandeel in de wereldkoperproductie doorheen de 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: World Bank (1987), World Bureau of Metal Statistics. In: Meller P., Cobre: Dilemas Centrales.  
   < http://www.lyd.org/programas/economico/mineria/cobre.ppt > 
 
 
 
 
Grafiek 3: Totale Chileense koperproductie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: COCHILCO In: Meller P., Cobre: Dilemas Centrales.  
   < http://www.lyd.org/programas/economico/mineria/cobre.ppt > 
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Grafiek 4: Jaarlijkse toename in de Chileense koperproductie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: World Bank (1987), World Bureau of Metal Statistics. In: Meller P., Cobre: Dilemas Centrales.  
   < http://www.lyd.org/programas/economico/mineria/cobre.ppt > 
 
 
 
Grafiek 5: Jaarlijkse Nominale Prijsstijging van Koper te Chili (cent US $ / lb), 1935-2007 
 
 

 
 
 
 
Bron: COCHILCO, LME In: Ruiz-Dana A., ‘Commodity Revenue Management. The case of Chile’s copper boom’. 
Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable (RIDES), July 2007, p. 5.  
   < http://www.iisd.org/pdf/2007/trade_price_case_copper.pdf > 
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Figuur 1: Ontwikkeling van internationale organisatiestructuur

1 losse moeder-dochter structuur

P1 M P2

2 internationale divisie

P1      M P2 P3

    A B    C  D    E 3 wereldomvattende structuur
op basis van productiedivisie

P1 P2 M P3 P4

M = moederland
P1, P2, P3, = andere landen
A, B, C, D, E = productiedivisies

Bron: Fennema M., De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat,  
Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij Amsterdam, 1970, p. 55.
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Figuur 2: Management Structure of Operating Divisions of NCCM. 
 

 
 
Bron: Libby R. T. and Woakes M.E., ‘Nationalization and the Displacement of Development Policy in Zambia’, in: 
African Studies Review, 23, 1, April 1980, p. 47.  
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Figuur 3: The Zambian Copperbelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Mines and towns of the Copperbelt, base don the Mindeco Mining Yearbook of Zambia 1971 (Kitwe), p. 8. 
In: Sklar R. L., Corporate power in an African state: the political impact of multinational mining companies in 
Zambia. Berkeley, University of California press, 1975, p. 31. 
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Figuur 4: Major holdings of the two groups of mining companies in Zambia before and after nationalization

Anglo American Corp. AMAX
(South Africa) (U.S.A.)

         
Rand Selection Corp.        
(South Afirkca)

      
ZAMANGLO RST
(Zambia)       (Zambia)

      
              ⏐      

Broken Kansan- Nchanga 34,70% Rhokana        Kalengwa Baluba Mufulira Luanshya
Hill shi         ⏐ Corp.                    ⏐ Copper Mines

94,40% 50%               30,30% Mufulira
        ⏐ Rhokana              ⏐ Chibuluma
Backroft 50% Refineries Chambishi34,4%

100%65,6%65%54%

42,3%

22,4% 53,7%
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After nationalisation

Anglo Amercican Corp. ZIMCO AMAX
(South Africa) (USA)

   
Rand Selection Corp.    
(South Africa)

 
ZAMANGLO (Bermuda) MINDECO

               ⏐
       49,98% RST
               ⏐ (USA)
       ZCI (Bermuda)
       

 Proporties retained,
Proporties NCCM RCC including prospecting
retained, Chingola Chibuluma and exploration
including Konkola Luanshya companies
ZAMEX and Rokana Mufulria
ZAMIC Broken Hill N.C.R. Public

     ⏐     ⏐
12,25% 16,75%

     ⏐     ⏐

Bron: Sklar R., Corporate Power in an African State: the political impact of multinational
 mining companies in Zambia, Berkeley, University of Califoria Press, 1975, p. 44.

100%

49% 51% 51% 20%

100%
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Sleutel bij Figuur 4 
 
AMAX (USA)    American Metal Climax, Inc.    
Anglo American Corp.   Anglo American Corporation of South Africa Limited 
   (South Africa) 
Baluba     Baluba Mines Limited 
Bancroft    Bancroft Mines Limited 
Broken Hill    The Zambia Broken Hill Development Company  
        Limited; Broken Hill Division of NCCM 
Chambishi    Chambishi Division of Mufulira Copper Mines 
Chibuluma    Chibuluma Division of Mufulira Copper Mines;  
        Chibuluma Division of RCM, comprising Chibuluma, 
        Chambishi, and Kalengwa Mines 
Chingola    Chingola Division of NCCM; formerly Nchanga  
        Consolidated Copper Mines Limited 
Kalengwa    Mwinilunga Mines Limited (Kalengwa) 
Kansanshi    Konkola Division of NCCM: formerly Bancroft Mines 
        Limited, incorporating Kansanshi Copper Mining  
        Company 
Luanshya    Luanshya Division of RCM incorporating Baluba Mines 
Luanshya Mines   Luanshya Mines Limited 
MINDECO    MINDECO Limited 
Mufulira    Mufulira Division of Mufulira Copper Mines; Mufulira 
        Division of RCM 
Mufulira Copper Mines  Mufulira Copper Mines Limited 
NCCM     Nchanga Consolidated Copper Mines Limited—NCCM 
Nchanga    Nchanga Consolidated Copper Mines Limited 
NCR     Ndola Copper Refinery Division of RCM 
Rand Selection Corp.   Rand Selection Corporation Limited (South Africa) 
   (South Africa) 
RCM     Roan Consolidated Mines Limited 
RST (USA)    RST International, Inc. 
RST (Zambia)    Roan Selected Trust Limited 
Rhokana Corp.   Rhokana Corporation Limited 
Rhokana Refineries   Rhokana Copper Refineries Limited 
Rhokana    Rhokana Division of NCCM; formerly Rhokana  
        Corporation Limited and Rhokana Copper Refineries 
        Limited; also incorporates the Bwana M’kubwa Mine 
ZCI (Bermuda)   Zambia Copper Investments Limited 
ZAMANGLO (Bermuda)  Zambian Anglo American Limited 
ZAMANGLO (Zambia)  Zambian Anglo American Limited 
ZAMEX    Zamanglo Exploration Limited 
ZAMIC     Zamanglo Industrial Corporation Limited 
ZIMCO    Zambia Industrial and Mining Corporation Limited 
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Figuur 5: An outline of the Parastatal Sector; ZIIMCO

A. Commercial bodies incorporated under the Companies Ordinance

Central holding Zambia Industrial and Mining Corporation Limited
company (ZIMCO)

Subsidiary holding National Hotels State Finance National 
companies (100% owned) Corporations and Develop- Transport

ment Corp. Corporation
(FINDECO)

MINDECO INDECO

Subsidiary Mideco Maamba
companies (100% owned) Small Mines Collieries

Subsidiary Nchanga Consoli- Roan Con-
Companies (51% owned) dated Copper solidated

Mines (NCCM) Mines (RCM)

Sectional Devisions Brewing Building Consumer Manufacturing Petroleum Property Rural Others
of INDECO (eacht headed by a and Supplies Trading and Enter-
100% owned subsidiary holding Distilling and Chemicals prises
company; the latter, in turn, Engineerng
holds at least 51% of its  
subsidiary companies).
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B. Partial listing other parastatal organizations

Semicommercial bodies established by statue (selected examples):

Zambia Airways Corporation
Zambia Railways
Zambia Electricity Supply Corporation (ZESCO)
National Agricultural Marketing Board (NAMBOARD)
Daily Produce Board
Cold Storage Board

Noncommercial bodies established by statute (selected examples):

National Council for Scientific Research
National Museums Board
Zambia National Provident Fund
Workmen's Compensation Fund Control Board
National Food and Nutrition Commission 
Flying Doctor Service

Bron: Sklar R., Corporate Power in an African State: the political impact of multinational
 mining companies in Zambia, Berkeley (Calif.), University of Califoria Press, 1975, pp. 196-197.
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Figuur 6: Ananconda, corporate growth, 1875 – 1929 
 

 
 
 
Bron: Stock Exchange Year Book (1913-48-); Skinner W.G., Mining Annual (1896-1949); Marconsson I.F., 
Anaconda, New York, 1957: Richter F.E., ‘The Amalgamated Copper Company: A Closed Episode in Corporation 
Finance’, in: s.l., 1915-16. Tamarack was absorbed by Calumet & Hecla in 1917 and Old Dominion was 
increasingly associated with Phelps Dogde after 1918. In: Schmitz C., ‘The Rise of Big Business in the Copper 
World Industry 1870 – 1930’, in: The Economic History Review, New Series, 39, 3, August 1986, p. 397. 
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Bijlage 1: Anglo American Corporation Group en Roan Selection Trust Group 
 
De centrale afdeling van de Anglo American Corporation Group voor de nationalisatie, was de Zambia 
Anglo American Limited (ZAMANGLO), een financierings- en investeringsonderneming in de 
Republiek van Zambia. Naast zijn mijninteresses investeerde ZAMANGLO in verschillende industriële 
en landbouwondernemingen met een gedeelde boekwaarde van ongeveer 3,7 miljoen Kwacha. 
ZAMANGLO’s belangrijkste dochterondernemingen in de mijnindustrie waren de volgende:423 

   
RHOKANA CORPORATION LIMITED (1953), een kopermijnonderneming gelegen in Kitwe-  
Nkana. In 1969 bezat ZAMANGLO  53,6% van deze ondernemingen. 
NCHANGA CONSOLIDATED COPPER MINES LIMITED, gelokaliseerd te Chingola. Nchanga, 
begon met produceren in 1939, was de tweede grootste kopermijn ter wereld, na Chuquicamata 
te Chili. In 1969 bezaten ZAMANGLO en Rhokana Corporation samen 57,1% van deze 
onderneming, waarbij Rhokana het grootste aandeel bezat – 34,7%. 
BANCROFT MINES LIMITED, een koperonderneming uit Chililabombwe. Nchanga bezat 99,4% 
van deze onderneming, die in 1957 opgericht werd. 
RHOKANA COPPER REFINERIES LIMITED, in Kitwe-Nkana. Deze onderneming was 
eigendom van Rhokana en Nchanga. 
De ZAMBIA BROKEN HILL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, een lood- en zinkmijn uit 
Kabwe, 90 mijl ten zuiden van de Copperbelt. Deze mijn, in productie sinds 1906 en in handen 
van verschillende aandeelhouders, werd voor vele jaren bestuurd door de Anglo American 
Corporation.424 
Tenslotte, KANSANSHI COPPER MINING COMPANY LIMITED, een kleine maar historische 
mijn, 100 mijl ten zuiden van de Copperbelt. Deze mijn was al in werking voor de aankomst van 
de Europeanen.425 In handen van verschillende groepen (de AAC Group, de RST Group, de 
Tanganyika Concessions Group en de Britse Zuid Afrika Compagnie) Kansanshi “holds pride 
place as the first mine to produce copper under the regime of the British South Africa 
Company”.426  
 

Tijdens de nationalisatie was het moederbedrijf van de Roan Selection Trust Group een investment 
holding company; Roan Selection Trust Limited. In tegenstelling tot zijn tegenhanger ZAMANGLO, had 
RST weinig commerciële interesses buiten de mijnindustrie en diensten voor deze industrie. Zijn mijn- 
en metallurgiebelangen lagen vooral in zijn twee belangrijkste dochterondernemingen:427 

 
LUANSHYA MINES LIMITED, een kopermijn en verwerkingsonderneming te Luanshya. Dit was 
de site van de historische Roan Antelope Copper Mines, die in 1931 de productie startte. Als 
gevolg van de samensmelting met Rhodesian Selection Trust Limited in 1962, werd Roan 
Antelope Copper Mines Limited de Luanshya Division van de vroeger onderneming. Met de 
opkomst van onafhankelijk Zambia in 1964, veranderde de naam van deze onderneming van 
“Rhodesian” naar “Roan” Selection Trust. In 1968 werd Luanshya Division, Luanshya Mines 
Limited, een dochteronderneming in volledig bezit van RST. Ten gevolge hiervan werd 
Luanshya Mines de enige eigenaar van een geassocieerde onderneming, Ndola Copper 
Refineries Limited.  
MUFULIRA COPPER MINES LIMITED, die uit drie eenheden bestaat. De Mufulira Devision, in 
Mufulira, die de grootste mijnen van de RST Group omvatte. De Mufulira mijn, in productie sinds 
1933, is de tweede grootste ondergrondse mijn in de wereld, na El Teniente in Chili. In 1952 
werd er een raffinaderij opgericht. De Chibuluma Division, gelegen in Kalulushi en opgebouwd 

                                                 
423 Sources for this information: Zambian Anglo American Limited 1969 Annual Report; Zambian Anglo American 
Limited, Statement by the Chairman, Mr. H. F. Oppenheimer, November 1967; December 1968; “Review by the 
President Mr. M. B. Hofmeyer, Zambia Copper Investments Limited”, African Development, November 1970, pp. 
20-21; The Anglo American Corporation Group in Zambia, Lusaka, n.d. In: Sklar R.L., pp. 30-32. 
424 Bancroft J.A., Mining in Northern Rhodesia, London, The British South Africa Company, 1961, pp. 112-122. In: 
Sklar R.L., p. 32.  
425 Bancroft J.A., Mining in Northern Rhodesia, pp. 37-38, 109. Hall R., Zambia, New York, Praeger, 1965, pp. 
245-249, which also presents an account of traditional African Methods of mining and smelting. In: Sklar R.L., p. 
32. 
426 Bancroft J.A., Mining in Northern Rhodesia, p. 105. In: Sklar R.L., pp. 32-33.  
427 Sources: RST Group, An Introduction to RST, 1964; Ostrander R.T. and Kloman E., “The Corporate Structure 
of Rhodesian Copperbelt Mining Enterprise” mimeographed for distribution by American Metal Climax, Inc., and 
dated August 31, 1962; RST Group of Companies, Roan Selection Trust Limited 1969 Annual Report; Statement 
by the Chairman, Sir Ronald L. Prain, November 1968 and October 1969. In: Sklar R.L., p. 32. 
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(1956) met de steun van een overheidslening, van 5 miljoen pond, uit de VS. Voordien gekend 
als Chibuluma Mines Limited, werd deze overgenomen door Mufulira in 1967. In die tijd werd 
Chambishi Mines Limited, die begon te produceren in 1965, ook een Division van de Mufulria 
Company. RST Limited bezat toen 65,6% van de Mufulria Copper Mines Limited. De rest van 
het kapitaalaandeel, 34,4% was in handen van ZAMANGLO en diens dochterondernemingen.  
 

Twee andere RST dochterondernemingen met mijnen die, midden 1970, nog niet in productie waren: 
 

BALUBA MINES LIMITED, een ‘orebody’ in ontwikkeling dichtbij Luanshya, met eigenaarschap 
verdeeld tussen de twee groepen: RST (65%) en ZAMANGLO met zijn dochterondernemingen 
(30,3%). 
MWINILUNGA MINES LIMITED (KALENGWA). Deze mijn- en exploratieonderneming was 
gebaseerd op een kleine maar ‘high grade developing orebody’ te Kalengwa, meer dan 200 mijl 
ten westen van de Copperbelt. RST bezat 53,5%; ZAMANGLO en andere ondernemingen in de 
AAC Group waren minderheidsaandeelhouders.  
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Bijlage 2: Adress deliverd by Mr. Salvador Allende Gossens, President of Chile, 
at the inaugural ceremony on 13 April 1972428 
 
  1. Let me begin by thanking you, on behalf of the people and the Government of Chile, for the great 
honour you have done us by choosing Santiago as the venue for this third session of the United 
Nations Conference on Trade and Development. We appreciate it all the more as you will be 
discussing the world’s most serious problems: the sub-human condition of more than half its 
population. You have been convened to rectify the unfair international division of labour, based on a 
dehumanized concept of mankind. 
  2. The presence of so many leaders of economic affairs from every part of the world, including 
Ministers and high-ranking officials, enhances the significance of this honour. It is encouraging that all 
the organizations in the United Nations system are represented here, beside the intergovernmental 
and non-governmental bodes concerned with development problems, and the information of all five 
continents. 
  3. With me are the representatives of the Chilean nation: the Presidents of the Senate, the Judiciary 
and the Chamber of Deputies, comrades Ministers of State and Members of Parliament and civil, 
military and ecclesiastical authorities, accompanied – in representation of the people – by workers and 
students.  
  4. Accordingly, in the name of our people and of its representatives present at this ceremony, I offer 
our guest a very warm welcome, and wish them a pleasant stay in a country that receives them with 
cordial friendship and understandable anticipation. I also extend my respectful greetings to the 
resident Diplomatic Corps. 
  5. To Mr. Kurt Waldheim, Secretary-General of the United Nations, we owe a very special debt of 
gratitude. In taking the trouble to attend this opening meeting so soon after assuming his high office, 
his intention has doubtless been to show that he accords this Conference the priority it deserves; that 
for him the development of the third world and the expansion and improvement of trade are matters of 
as such urgency and importance as the most explosive political questions; and that he fully realizes 
that economic stability and development are, as established in the Charter of the United Nations, 
essential and interdependent factors of international peace, security and good will.  
  6. To my good friend, Mr. Manuel Péres Guerreo, Secretary-General of UNCTAD, I should like to 
express our deep appreciation of his selflessness and efficiency in the discharge of his functions, and 
of the outstanding quality of the preparatory work for the present meeting. 
  7. Lastly, to Mr. Langman, Minister for Economic and Financial Affairs of the Kingdom of the 
Netherlands, I would offer the sincere gratitude of the Government and people of Chile for his country’s 
generous contribution of the transmitting and amplifying equipment for the conference rooms in this 
building. 
 
UNCTAD and the future of the third world 
 
  8. In the third session of the conference I hail an assembly of the world community of nations – in 
effect, of almost all mankind. Unfortunately, not yet quite all. For us, the peoples of the third world, 
UNCTAD should constitute the chief and most effective of the instruments available for negotiation 
with the developed countries. 
  9. The basic mission of this third session which is starting today is to further the replacement of an 
outdated and essentially unjust economic and trade order by an equitable one based on a new 
concept of man and human dignity, and to promote the reformulation of an international division of 
labour which the less advanced countries can no longer tolerate, inasmuch as it obstructs their 
progress while it favours only the affluent nations.  
  10. From the standpoint of our countries this is a crucial test. We refuse to go on giving the name of 
international co-operation for development to a mere travesty of the concept enshrined in the Charter. 
The results of the Conference will show whether the commitments assumed in the International 
Development Strategy for the Second United Nations Development Decade reflected a genuine 
political will or were simply delaying tactics.  
 
Preliminary observations 
 

                                                 
428 The text of this address was circulated to the Conference as document TD/150. In: Proceedings of the United 
Nations Conference on Trade and Development, Third Session Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. 
Volume I. Report and Annexes. New York, United Nations, 1973, pp. 349-357. 
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  11. If the analyses and decisions of the Conference at its third session are to be realistic and 
pertinent, we must face the world as it is, defending ourselves against illusions and mystifications, but 
at the same time throwing wide the gates of imagination and creativeness to new solutions for our old 
problems. 
  12. The first point to be noted is that our community is not homogeneous, but divided up into peoples 
that have grown rich and peoples that have remained poor. Yet more important is it to recognize that 
among the poor nations themselves there are, unfortunately, some that are even poorer than others; 
and many that exist under unbearable conditions. Their economy is dominated by foreign powers; 
outsiders hold all or part of their territory; they still endure the yoke of colonisations; or a majority of 
their population is exposed to the violence of racial prejudice and of apartheid. Worse still, in many of 
our countries deep social disparities oppress the masses and benefit only the privileged few.  
  13. Secondly, the toil and the resources of the poorer nations subsidize the prosperity of the affluent 
peoples. 
  14. Manifest, too, is the validity of the Declaration made at Lima by the Ministers of the third world. 
Between 1960 and 1969, our countries’ share in world trade dropped form 21,3 per cent to 17,6 per 
cent. During the same period, our annual per capita income increased by only $40, while that of the 
affluent nations rose by $650.  
  15. Over the last 20 years, the ebb and flow of foreign capital into and out of the third world has 
meant a net loss for us of many hundreds of millions of dollars, besides leaving us in debt to the tune 
of nearly $70 thousand million. 
  16. Direct investment of foreign capital, often presented as an instrument for progress, has almost 
always proved negative in its effects. For example, between 1950 and 1967, according to data 
furnished by the Organization of American States, Latin America received $3900 million and disbursed 
$12.800 million. We paid out four dollars every dollar received. 
  17. Thirdly, this economic, financial and trade order, so prejudicial to the third world precisely 
because it is so advantageous for the affluent countries, is defended by most of these with bulldog 
tenacity, through their economic might, through their cultural influence, and, on some occasion, and by 
some powers, through almost irresistible form of pressure, through armed interventions which violate 
all the commitments assumed under the Charter of the United Nations. 
  18. Another development of unquestionably vital importance, which cuts across and embraces the 
present structure of international economic relations, and which in practice makes a mock of 
international agreements, is the expansion of the great multinational corporations.  
  19. In economic circles, and even at meetings like this, trade and development facts and figures are 
often bandied to and fro without any real attempt to consider how they affect the human being, how 
they affect his basis rights, how they strike at the very right of life, which implies the right to full self-
realization. The human being should be the object and the goal of all development policies and of all 
desirable forms of international co-operation. This is a concept which must be borne in mind in every 
discussion, in every decision, in every policy measure which aims at fostering progress, whether at the 
national or at the multilateral level. 
  20. If the present state of affairs continues, 15 per cent of the population of the third world is doomed 
to die of starvation. Since, moreover, medical and health services are seriously deficient, the 
expectation of live is only half as long as in the industrialized countries, and a high proportion of the 
population can never make any real contribution to the progress of thought and creative activity. Her I 
may repeat something of which our people are painfully aware. In Chile, a country with about ten 
million inhabitants, where levels of diet, health and education have been higher than average for 
developing countries, there are 600.000 children who, for want of proteins, in the first eight months of 
their life, will never attain full mental vigour for which they would heave been genetically fitted. 
  21. There are more than 700 million illiterates in Asia, Africa and Latin America, and as many million 
more have got no farther that the stage of basis education. The housing deficit is so colossal that in 
Asia alone there are 250 million persons without a proper roof over their heads. Proportional figures 
are recorded for Africa and Latin America. 
  22. Unemployment and under-employment have soared to a terrifying pitch and are still increasing. In 
Latin America, for example, 50 per cent of the economically active population are out of work, or have 
jobs which are nothing but forms of disguised unemployment, their earnings from which, especially in 
the rural areas, fall far short of their vital needs. This is the logical outcome of a well-know fact: the 
developing countries, in which 60 per cent of the world’s population is concentrated, have at their 
disposal only 12 per cent of the gross product. There are scores of countries in which annual per 
capita income does not exceed $100 while in several others it amounts to about $3000 and in the 
United States it reaches $4240. 
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  23. Some can look forward to a livelihood which will bring everything within their reach. Others are 
born to starve. And even in the midst of plenty, there are millions who lead a handicapped and poverty-
stricken life. 
  24. It is incumbent upon us, the underprivileged, to strive unflaggingly to transform an archaic, 
inequitable and dehumanized economic structure into one which will not only be fairer to all, but will be 
capable of counteracting the effects of age-old exploitation. 
 
Ways out of under-development 
 
  25. The question is whether we poorer nations can meet this challenge from our present subordinate 
or dependent positions. First we must acknowledge longstanding weakness on our own part which 
have done much to perpetuate the disparate trade patterns that have led the peoples of the world to 
develop along equally disparate lines: for example, the connivance of some national ruling groups with 
the causes of underdevelopment. Their own prosperity was based precisely on their roles as agents of 
foreign exploitation. 
  26. No less important has been the alienation of the national consciousness. It has absorbed an idea 
of the world worked out in great dominant centres and presented in scientific guise as the exploitation 
of our backward state. Such theories ascribed the inevitable stagnation of the developing continents to 
supposed natural factors such as climate, race or racial mixtures, of attachments to indigenous cultural 
traditions. But they paid no heed to the real causes of backwardness, such as foreign colonial and 
neo-colonial exploitation. 
  27. Another respect in which we are to blame is that the third world has not yet achieved full unity, 
wholeheartedly backed by every single one of our countries. 
  28. The correction of these mistakes must be accorded priority. The same view expressed in the 
Charter of Algiers429 and in the Declaration of Lima drawn up by the Group of 77. 
 
The internal effort of the developing countries themselves 
 
  29. The Governments of the countries of the third world have now formulated a philosophy much 
more consciously in keeping with the realities of today. For example, the Declaration of Lima, besides 
endorsing the emphatic assertion in the Charter of Algiers that the primary responsibly for our 
development rests on us, pledged its signatories to carry out the reforms in their economic and social 
structures required to ensure the full mobilization of their basic resources and to guarantee their 
people’s participation in the process development and its benefits. The Declaration likewise 
condemned dependence in any shape or form which might help to aggravate under-development.  
  30. Not only do we support this philosophy in Chile, but we are putting it fully into practice. We are 
doing so with profound conviction, consistently with our socio-economic and political situation.  
  31. The people and the Government are committed to a historical process designed to bring about 
fundamental and revolutionary changes in the structure of Chilean society which will offer all its 
members social equality, welfare, freedom and dignity. 
  32. Experience, often a hard taskmaster, has taught us that in order to meet our people’s needs and 
provide everyone with the means of full self-realization, it was essential to leave behind the capitalist 
regime of dependence and forge ahead along a new road. This new road is the socialism we are 
starting to build.  
  33. In line with our history and tradition, we are conduction this process of revolutionary change while 
taking steps to make the system more truly democratic with due respect for the pluralism of our 
political organization, within the legal order and using the legal instruments which the country has 
adopted for itself; not only maintaining but extending civic an social, individual and collective liberties. 
In Chile there is not a single political prisoner, nor the least restriction on oral or written freedom of 
speech. All creeds and form of worship are unconditionally permitted, and treated with the greatest 
respect. 
  34. In this country the forces of the opposition can exercise the right granted them by the Law and the 
Constitution to voice their protests and organize marches, and it is precisely on a legal foundation that 
this attitude is based. Moreover, the Government guarantees the right in question through its own 
security forces.  
  35. Chile’s process of change has been launched under a multi-party regime, with a highly-developed 
body of law and a judicial system that is absolutely independent of the other State powers. The 
opposition has the majority in Parliament.  

                                                 
429 Proceeding of the United Nations Conference on Trade and Development, Second Session, Vol. I and Corr.1 
and 3 and Add.1-2, Report and Annexes, United Nations Publication, Sales no. E.68.II.D.14., p. 431. In: p. 351. 
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  36. By releasing pent-up dynamic forces in the economic system, we propose to do away with the 
traditional growth model which was based almost entirely on the expansion of exports and on import 
substitution. Our strategy implies assigning priority to popular consumption and relying upon domestic 
markets prospects. We do not advocate economic self-sufficiency, but utilization of the immense 
potential represented by our people and our resources as active agents of development.  
  37. One of the primary objectives of the People’s Government is the recovery of the country’s basis 
sources of wealth for its own use.  
  38. We have nationalized iron, steel, coal and nitrate, which now belong to the Chilean people. We 
are nationalizing copper through a constitutional reform that has been unanimously approved by a 
Parliament in which the Government does not have the majority. We have taken over the copper 
industry and have achieved high production, overcoming immense technical and administrative 
difficulties, and remedying serious defects imputable to those who were drawing the profits of these 
mines.  
  39. The recovery of our basic resources will now enable us to use for our own benefit the surpluses 
formerly sent abroad by the foreign companies. We shall thus improve our balance of payments.  
  40. The nationalization of copper was an inevitable step which could brook no delay. To asses the 
harm that was being done to our economy, suffice it to quote only a few figures: according to their book 
values, the copper-mining companies made a net initial investment of $320 million in Chile 42 years 
ago, and since them, without having subsequently brought in any fresh capital, have withdrawn the 
enormous sum of over $4000 million – a sum almost the equivalent of our current external debt. They 
have also bequeathed us credit commitments totalling over $700 million, which the State will have to 
pay off. According to the 1968 balance sheet, the Anaconda Company had placed only 17 per cent of 
its total world investment in our country. Yet it obtained 79 per cent of it from Chile. 
  41. I will refer to only two other aspects of my Government’s socio-economic action: one is its policy 
of broad and radical income redistribution, and the other the speeding-up of the agrarian reform, with 
the aim of ensuring that by the end of this year not a single latifundium will left in Chile. This reform 
includes a dynamic and realistic agricultural development strategy. Thus, in but a few years we hope to 
make up the food deficit which nowadays compels us to import foodstuff to a value of over $300 million 
a sum out of proportion to our resources. 
 
The regional effort 
 
  42. All that has been done at the national level has been complemented by a determined policy of 
economic integration with the Latin American countries. In particular, the Andean Pact (whose member 
are Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru) is a living example of the immense possibilities that 
exist for co-operation between underdeveloped countries, when there is a firm political will to take 
action.  
  43. In less that three years we have trebled our reciprocal trade, and we are applying instruments for 
co-operating the economic strategies of the individual countries. To this end, we have agreed upon a 
Common Treatment for Foreign Investment, which puts an end to our suicidal competition to tap 
external resources and corrects unfair practices that have long been in use. We are fully convinced 
that integration among countries like ours cannot derive solely from the mechanical interplay of market 
forces; joint planning must be undertaken for the key sectors of the economy, with a view to 
determining the lines of production that each country will be called upon to undertake. 
  44. The Andean Pact – authentically Latin American – is of viral importance not only because of the 
technical pragmatism with which we are tackling problems as they arise, but also because we are 
conducting an indigenous experiment in integration, based on the most absolute respect for ideological 
pluralism and for each country’s legitimate right to adopt whatever internal structures it may seem most 
appropriate. 
 
The structure of international economic relations and underdevelopment 
 
  45. The task assigned to the third session of the United Nations Conference on Trade and 
Development is to design new economic and trade structures, precisely because those established in 
the post-war period, which are seriously prejudicial to the developing countries, are on the verge of 
complete collapse. 
  46. The concepts formulated at Bretton Woods and Havana, which brought into being IBRD, IMF and 
GATT, were characterized by exchanges, trade and development financing systems based on the 
interests of a few countries. They evolved at a time when war between industrial countries of the West 
and the socialist world was deemed inevitable. As always, economic interests and political interests 
joined forces to overbear the countries of the third world. 
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  47. The systems in question established the rules of the trade game. They closed markets to the 
products of the third world through the establishment of tariff and non-tariff barriers, through their own 
anti-economic and unfair production and distribution structures. They set up pernicious financing 
systems. Furthermore, they determined shipping practices and norms, fixed freight rates and thus 
secured a virtual monopoly of cargo. They also left the third-world countries to watch the march of 
science as outsiders, and exported to us technical know-how which in many cases simply constituted 
an instrument of cultural alienation and of increased dependence. We poorer countries cannot allow 
this situation to continue.  
  48. Moreover, the systems conceived at Bretton Woods and Havana have proved incapable of raising 
the level of living of more than half the human race, or even maintaining the economic and monetary 
stability of their own creators and administrators, as has been demonstrated by the dollar crisis which 
precipitated the collapse.  
 
New world conditions facilitating the work of the Conference at its third session 
 
  49. Since the second session of the Conference, at New Delhi, which was so great a disappointment 
to the developing countries, world events themselves have transformed the whole political and 
economic scene, and today there are better possibilities for the Conference at its third session to take 
important steps in the direction proposed. 
  50. It is clear to all that the financial conceptions of the post-war period are tottering; that the new or 
strengthened centres of political and economic power are generating striking changes of front among 
the industrialized countries themselves. Peaceful co-existence between the capitalist and socialist 
countries has finally carried the day. After twenty years of injustice and violation of international law, 
the exclusion of the People’s Republic of China from the world community has come to an end.  
  51. Furthermore, in our countries the growing resistance to imperialist supremacy and likewise to 
internal class domination is daily increased in strength; a healthy nationalism is gaining renewed 
vigour. Possibilities are opening up, embryonic as yet although promising, for the less developed 
countries to make their efforts at self-improvement under a lesser degree of external pressure and a 
less heavy social coast. Among these hopeful signs is the awareness which the poorer nations are 
acquiring of the factors responsible for their backwardness. On occasion, their conviction is so 
profound that no foreign power and no native privileged group can sway it, as is shown by the 
invincible heroism of Viet-Nam. Few still dare to expect all the country’s of the world to adopt the same 
socio-economic models. What is compulsory, on the other hand, is the mutual respect which makes it 
possible for nations with different socio-political systems to live side by side and trade with one 
another. The present time is witnessing the emergence of specific possibilities for constructing new 
international trade patterns, which may at last open up prospects of equitable co-operation between 
rich and poor nations. 
  52. These prospects rest upon two bases. Firstly, the decisions which substantially affect the destiny 
of mankind are increasingly influenced by world opinion, including that of the countries which uphold 
the status quo. Secondly, conditions are arising which make it advantageous for the central countries 
themselves (although not for all their enterprises) to establish new patterns for their specifically 
economic relations with the peripheral countries.  
  53. Obviously, the forces of restriction are not yet beating a general retreat. The new hopes that 
promise liberation may lead only to new forms of colonialism. They will crystallize in one shape or the 
other according to our clarity of thought and capacity for action. Hence the exceptional importance and 
timeliness of this third session of the Conference.  
  54. Just as in the last century the forces unleashed by the Industrial Revolution metamorphosed the 
customs, ways of live and modes of thought of all countries, so today the world is being swept by a tide 
of new technical and scientific discoveries which have the power to bring about still more radical 
changes, in conflict with pre-existing social systems.  
  55. We should make sure that the march of pure and applies science is not so conditioned by 
inflexible social and political structures – both national and international – as to militate against the 
liberation of mankind. We know that the Industrial Revolution and the wave of change it brought 
represented for many countries a mere transition from colonial to neo-colonial status, and for others, 
direct colonization. For example, in the international telecommunication system a formidable danger is 
implicit. Seventy-five per cent of it is in the hands of the developed countries of the West, and of this 
proportion, more than 60 per cent is controlled by the big United States private corporations.  
  56. Both to the Secretary-General, and to the delegations present, I wish to point out that in less than 
years our community institutions and our homes will be flooded by information and publicity which will 
be directed from abroad by means of satellites of high transmission power, and which, unless 
counteracted by timely measures, will serve only to increase our dependence and destroy our cultural 
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values. This danger must be averted by the international community, which should demand that control 
be exercised by the United Nations.  
  57. Another factor, that should be regarded as more favourable, stems from the increasingly obvious 
conflicts between the public interests of the wealthy nations (those which are of real benefit to their 
peoples) and the private interests of their great international corporations. The over-all cost (military, 
economic, social and political) of operating through multinational enterprises exceeds their contribution 
to the central economies and becomes more and more burdensome to the taxpayer.  
  58. We should also take into account the depredations of these consortia, and their powerful 
corruptive influence on public institutions in rich and poor countries alike. The people affected oppose 
such exploitation, and demand that the Governments concerned should cease to leave part of their 
external economic policy in the hands of private enterprises, which arrogate to themselves the role of 
agents promoting the progress of the poorer countries, and have become a supranational force that is 
threatening to get completely out of control. 
  59. This undeniable fact has profound implications for the proceedings of the present Conference. 
There is a serious risk that even if we arrive at satisfactory understandings among the representatives 
of sovereign States, the measures upon which we agree may have no real impact, inasmuch as de 
facto these companies quietly handle the practical application of the agreements in conformity with 
their own interests.  
  60. They have their objectives, their own policies with regard to trade, shipping, international affairs 
and economic integration, their own view of things, their own activity, their own world.  
  61. We spend our time at the international meetings discussing the visible features of the third world’s 
structure of dependence, while its underlying determinants slip by us unseen, like the submerged three 
quarters of an iceberg.  
  62. UNCTAD should look very carefully into this threat. This flagrant intervention in the internal affairs 
of States is more serious, more subtle and more dangerous that that of Governments themselves, 
which is condemned in the Charter of the United Nations. The corporations actually seek to upset the 
normal functioning of the government and institutions of other nations, to start world-wide campaigns 
against the prestige of a Government, to make it the victim of an international boycott and to sabotage 
its economic relations with the rest of the world. Recent and well-know cases, which have shocked the 
world, and by which we are directly affected, sound the alarm for the international community, which is 
under an imperative obligation of react with the utmost vigour.  
 
Reflections on some crucial problems 
 
  63. I now want to turn to other problems. It is for the delegations attending this Conference to put 
forward whatever solutions they may seem appropriate. Not only is there abundant documentation 
prepared by the United Nations, but also – and of particular importance – the Declaration and Principles 
of the Action Programme of Lime. This document constitutes “the unified expression of the shared 
hopes and aspirations of mankind, as expressed by the representatives of the vast majority of 
mankind”, which should “go a long way in evoking favourable response form the international 
community and, in particular, from the peoples and Governments of the developed world”. It is for you 
to meet all the legitimate demands which the Action Programme embodies. 
  64. They are all of vital importance. I would stress the problems relating to primary commodities 
because they are of basic interests to the great majority of the participants. 
  65. For my own part, I only want to place before the meeting some of the points that concern me, as 
Chief of State of one of the third-world countries, with respect to certain items on the agenda.  
  66. It is impossible for all the industrialized countries to respond alike. Their resources and means of 
action are different, nor have they all had the same share of responsibility in the creation and 
maintenance of the existing international order. For example, neither the socialist countries, nor all the 
small and medium-sized countries have contributed to the generation of this irrational division of 
labour.  
 
Reforms of the monetary and trade systems 
 
  67. The first of my anxieties relates to the danger that the restructuring of the international monetary 
and trade systems may once again be carried without the full and effective participation of the 
countries of the third world. 
  68. In connexion with the monetary system, and particularly since the crisis of August 1971, the 
developing countries have recorded their protest in all world and regional meetings. They had no 
responsibility whatever for the breakdown of monetary and trade machinery in whose management 
they had taken no part. Time and again they have urged that a monetary reform must be jointly 
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prepared by all the countries of the world; that it must be based on a more dynamic concept of world 
trade; that it must recognize the new requirements of the developing countries; and that never again 
must it be handed exclusively by some few privileged countries.  
  69. It is of vital importance that the Conference should unhesitatingly and unreservedly reaffirm these 
objectives. 
  70. True, the details of a new system can be completed in other more specialized gatherings. But so 
close is the connexion between monetary problems and trade relations, as the crisis of August 1971 
testified, that it is the duty of UNCTAD to discuss the subject of depth and to see that the new 
monetary system, studied, prepared and administered by the whole of the international community, will 
also serve to finance the development of the third-world countries, alongside the expansion of world 
trade.  
  71. In respect of trade reform which has become indispensable, there are some grounds for alarm. A 
few weeks ago the United States and Japan, on the one hand, and the United States and the 
European Economic Community, on the other hand, sent respective memoranda to GATT. These two 
almost identical documents declare that the sponsors pledge themselves to launch and actively 
support the conclusion and implementation of integral agreements under GATT as from 1973, with a 
view to the expansion and liberalization of international trade. They add that, furthermore, their aim is 
to improve the level of living of all peoples, and that ways of achieving this include, among others, the 
progressive lowering of trade barriers, and endeavours to improve the international framework within 
which trade is carried on. 
  72. It is, of course, satisfactory that three great centres of power should decide to subject their 
international economic relations to a thorough overhaul, taking into account the improvement of the 
levels of living of all peoples. It is also laudable that they should mention the need to reorientate trade 
policy through international or regional agreements making for market organizations. But it does not 
escape observation that the liberalization of trade among the industrialized countries of the West wipes 
out at a stroke of the pen the advantages of the general system of preference for the developing 
countries.  
  73. And what we find most disquieting is that the three great economic powers are proposing to 
implement this policy not through UNCTAD but through GATT. The General Agreement on Tariffs and 
Trade has always been essentially concerned with the interests of the powerful countries; it has no 
reliable linkage with the United Nations and is not obliged to adhere to its principles, and its 
membership is ad odds with the concept of universal participation. 
  74. I think that the developed countries should put an end to these continual onslaughts against 
UNCTAD which is the world community’s most representative body in this field, and affords 
exceptional opportunities for negotiating major economic and trade questions on a footing of legal 
equality. The developing countries, in contrast, which to perfect the existing institution and broaden its 
authority. It is essential that UNCTAD should acquire full autonomy and become a specialized agency 
of the United Nations system, so that it can exercise greater freedom of action, greater influence, 
greater capacity to solve those crucial problems which fall within its province. We peoples of the third 
world, we did not speak out at Bretton Woods or at the later meetings where the financial system now 
in force was drawn up, who do not participate today in the decisions of the Ten on the financial 
strategy of the great Western Powers; we who have no voice in discussions on the restructuring of the 
world monetary system; we need an efficacious instrument to defend our threatened interests. At the 
present time, this instrument can only be UNCTAD itself, converted into a permanent organisation.  
 
The overburdening of the developing countries by debt 
 
  75. My second concern relates to the external debt. We developing countries already owe more than 
$70.000 million, although we have contributed to the prosperity of the wealthy peoples from time 
immemorial, and more particularly in recent decades.  
  76. External debts, largely contracted in order to offset the damage done by an unfair trade system, to 
defray the costs of the establishment of foreign enterprises in our territory, to cope with the speculative 
exploitation of our reserves, constitute one of the chief obstacles to the progress of the third world. The 
Declaration and Principles of the Action Programme of Lima en resolution 2807 (XXVI) of the General 
Assembly of the United Nations dealt with the question of indebtness. That resolution took into 
consideration, inter alia, the increasingly heavy burdens imposed by debt servicing on the countries of 
the third world, the weakening of gross transfers of resources to the developing countries and the 
deterioration of the terms of trade. It emphatically requested the competent financial institutions and 
the creditor countries concerned to give sympathetic consideration to request for rescheduling or 
consolidation of their debts with appropriate periods of grace and amortization, and reasonable rates of 
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interests. It also invited the same countries and institutions to examine more rational ways of financing 
the economic development of the third world. All this is highly satisfactory for us.  
  77. I believe it is indispensable to make a critical study of the way in which the third world’s external 
debt has been contracted and the conditions required to rescue it from this position without impairing 
its efforts to combat under-development. Such a study might be undertaken by the Secretary-General 
of UNCTAD and presented to the General Assembly of the United Nations. 
  78. At the present time Chile exemplifies the seriousness of the situation. Our total annual income is 
$1200 million. This year we are due to pay $408 million. It is inconceivable that out of every $100 that 
flow into its coffers a country should have to earmark $34 for the servicing of its external debt.  
 
Pressures to prevent the exercise of the right to dispose freely of natural resources 
 
  79. My third concern is directly connected with the second. It relates to the real and potential pressure 
exerted to restrict sovereign right of peoples to dispose of their natural resources for their own benefit. 
This right has been proclaimed in the International Covenants on Human Rights, in several resolutions 
of the General Assembly and in the General Principle One adopted by the Conference at its first 
session. 
  80. In the Lima Declaration the Group of 77 very clearly formulates an additional principle for the 
defence of our countries against threats of this kind. We need to raise it from the status of a principle to 
that of a ruling economic practice. It reads as follows: “The recognition that every country has the 
sovereign right freely to dispose of its natural resources in the interests of the economic development 
and well-being of its own people; and external, political or economic measures or pressure brought to 
bear on the exercise of this right is a flagrant violation of the principles of self-determination of peoples 
and of non-intervention, as set forth in the Charter of the United Nations, and, if pursued, could 
constitute a threat to international peace and security”.  
  81. Why did the developing countries wish to be so explicit? The history of the past fifty years 
abounds in examples of direct or indirect coercion, military or economic – cruel for those who suffer it 
and degrading for those who inflict it – designed to prevent the underdeveloped countries from making 
free use of their basis resources which represents the daily bread of their inhabitants. Mexico, Central 
America and the Caribbean have known it. The case of Peru, in 1968, elicited an uncompromising 
retort from the Latin American countries at a meeting of the Special Committee on Latin American Co-
ordination – as witness the Latin American Conesus of Vina del Mar.430 
  82. Chile has nationalized copper, the basic resource which accounts for over 70 per cent of its 
exports. Little weight has been carried, however, by the fact that the nationalization process with all its 
implications and consequences has been the clearest and most categorical expression of the will of its 
people, and has been conducted in full accordance with the exact dictates of provisions established in 
the nation’s Constitution. Little weight has been carried by the fact that the foreign companies which 
exploited the mines have drawn profits many times greater than the value of their investments. These 
companies which amassed huge fortunes at our expense, and assumed that they had the right to 
burden us indefinitely with their presence and their abuses, have stirred up forces of every kind, 
including those of their own State institutions, in their country and elsewhere, to attack and injure Chile 
and its economy. 
  83. I am unwilling to leave this unpleasant subject without singling out, among the forms of pressure 
to which we have been subjected, two whose impact transcends the violation of the principles of non-
intervention.   
  84. One is designed to prevent Chile from obtaining new terms and new time-limits for the payment of 
its external debt. I image our creditors will not countenance is. Friendly countries are not likely to lend 
themselves to forcing down still further our people’s low level of living. It would be an injustice, a tragic 
injustice.  
  85. The other type of pressure seeks, be virtue of a law on foreign aid adopted by one of the biggest 
contributors to IBRD and IDB to make those Banks’ financial assistance to Chile conditional upon our 
applying policies which would infringe constitutional principles governing the nationalization of copper. 
Of these two Banks, one is linked to the United Nations and the other to the Organization of American 
States, whose official principles and objectives forbid them accept terms such as these.  
  85. If policies like these were implemented, they would deal a death-blow to international co-
operation for development and would destroy the very basis of the multilateral financing systems to 
which many countries, in a co-operative effort, contribute as far as they can. Such policies imply the 
downfall of conception which embodied a sense of world-wide solidarity, and spotlight the naked fact of 
ulterior motives of a sheerly commercial order. This would set the clock back a hundred years. 

                                                 
430 Signed on 17 May 1969. In: p. 355. 
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Remarks on access to technology 
 
  87. I would also draw the attention of this meeting to the urgent need of the third world to have access 
to modern science and technology. The obstacles we have encountered hitherto are determinants of 
our under-development.  
  88. Industrialization, as an essential part of the over-all development process, is closely related to a 
country’s scientific and technical creative capacity, whereby industrial development can be adjusted to 
the real characteristics of each region, whatever its present stage of economic growth.  
  89. Today, our capacity for the creation of technology is far from adequate, as the result of our history 
of dependence. For example, our research projects follow the theoretical models of the industrialized 
world. They are inspired more by the real conditions and needs of the developed countries than by 
those of our own. And with steadily increasing frequency, thousands of scientists and professionals 
leave their native lands to work in the affluent countries. We export ideas and skilled personnel; we 
import technology and dependence. 
  90. To find a solution for these basic problems that would enable us to finish with technological 
subordination is a difficult, slow and costly process. We are faced with two possibilities. 
  91. On the one hand, we can continue to base our industrial development on foreign investment and 
technology, intensifying more and more the dependence which is threatening to turn us back into 
colonies. Latin America has enjoyed a long period of buoyant optimism deriving from the policy of 
industrial development through import substitution. In other words, the installation of factories for local 
production of what had formerly been imported, an operation which was subsidized with costly fringe 
benefits: exchange facilities, custom protection, loans in local currency and government guarantees for 
financing from abroad. Experience has shown that this type of industrialization – promoted mainly be 
international corporations – has proved to be a new instrument of recolonization. Its harmful effects 
include the establishment of a technician-manager stratum which has grown increasingly influential, 
and has become a defender of the foreign interests which it has identified with its own. Still more 
serious has been the social effects. The big industrial plants, using advanced techniques, give rise to 
serious unemployment and underemployment problems, bankrupt small- and medium-scale domestic 
industries. We should also mention the tendency to concentrate on industries producing consumer 
goods which are of use to only a limited group of privileged persons, and indirectly create conspicuous 
consumption tastes and patterns, to the detriment of the values characteristic of our culture.  
  92. The other possibility consists in creating or strengthening our own scientific and technological 
capacity, resorting in the meantime to a transfer of knowledge and methods firmly supported by the 
international community, and prompted by a humanistic philosophy which sets up the human being as 
its major objective. 
  93. At present, this transfer takes the form of trade in merchandise which appears under different 
guises: technical assistance, equipment, production, processes, etc. This trade is conducted on certain 
explicit and implicit terms which are extremely unfavourable to the buyer country, especially if it 
happens to be underdeveloped. In 1968, for instance, Latin America disbursed over $500 million under 
the head of purchase of technology alone. 
  94. These conditions must be abolished. We must be able to select technology in relation to our own 
needs and our own development plans.  
 
Towards solidarity in the world economy 
 
  95. What can be done in these circumstances? The world as it is, with al its injustice towards 
underdeveloped countries, cannot change overnight. We have no choice but to continue the struggle 
to mitigate the negative effects of this state of affairs and lay the foundations for constructing what I 
would call a solidarity world economy.  
  96. The present international conjuncture is favourable for endeavouring to change the economic 
order. Perhaps this is an over-optimistic appraisal, but the truth is that international events in the last 
few decades have resulted in a gradual accumulation of factors which have finally crystallized into a 
new opportunity. The most striking feature is the possibility offered to the world of more self-respecting 
international relations, free from submission and despotisms alike. There is understanding between 
the capitalist world powers; there is co-existence and dialogue between these and the socialist 
countries.  
  97. Could something similar develop between the former colonizing and the imperialist countries on 
the one hand, and the dependent people on the other? The future will tell whether we people of the 
third world will gain recognition for our rights through the restructuring of the international trade and the 
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establishment of relations that are fair to each and all. The latter, it must be emphasized, may be the 
more delicate and thorny question. 
  98. It is for the delegations present at the third world session of the Conference to ask themselves on 
what bases it would be possible to organize a new form of human co-existence, founded at last on 
solidarity, after the long-drawn-out history of oppression through which we have lived and are still 
living. Let me say, however, that in my own opinion, one of these bases might be disarmament on lines 
that would lay the foundations for al solidary economy on a world scale, although some believe that 
this is beyond the bounds of possibility. 
  99. For the socialist economies, the prospect of peaceful development is a fundamental historical 
aspiration. Once peace has been firmly established, they will be able to play a more active part in 
multilateral co-operation and to supply the world market with technical and productive resources which 
would play a decisive role in their own prosperity and would make an effective contribution to the 
success of the third world in overcoming the distorting effects of centuries of exploitation. 
  100. In view of the experience of recent years, I do not think that the capitalist countries should seek 
to perpetuate such ideas as colonialism and neo-colonialism, and to persist in the maintenance of an 
economy for war in order to ensure full employment. Only the third world, with its immense needs, can 
constitute a new economic frontier for the developed countries. Only such a new frontier is capable – 
more so than a war economy – to absorbing the production capacity of the large companies and giving 
employment opportunities to the whole of the labour force. I should like to believe that enlightened 
leaders, aware of the radical changes that lie ahead, are beginning to give serious thought to new 
solutions, in which the third world and the socialist countries will participate fully.  
 
Fund for homogeneous human development 
 
  101. It is essential to make a determined search for an economically viable equation between the 
vast needs of the poorer and the immense production capacity of the richer countries. The solution 
might be find in a strategy of pacification, through a disarmament plan under which a high proportion of 
the expenditure hitherto allocated to munitions and warfare would be assigned to a fund for 
homogeneous human development. This fund could be available primarily for long-term loans to 
enterprises in the same countries that set it up.  
  102. As the amount spent every year on war and armaments nowadays exceeds $220 thousand 
million potential resources exist that would be more than enough to start shaping a solidary world 
economy.  
  103. The objectives pursued would be to turn a war economy back into a peace economy and, 
concurrently, to contribute to the development of the third world. The fund would finance major projects 
and programmes for these countries, of a kind that would absorb the manpower released by the 
reduction of expenditure on armaments, would produce enough to cover their costs, and above all, 
would be set up as autonomous national companies capable of sustained growth. At the same time, it 
would launch a new era of continuing economic development; of full employment of the factors of 
production, including the whole of the labour force; and, above all, of progressive bridging of the gulf 
between the prosperous nations and the despoiled peoples.  
  104. This is not a utopia. In the world of today, which must co-operate or perish, new ideas, prompted 
not only by justice but invariably by reason, may result in worth-while solutions for the human race.  
  105. To the delegations here present I would say that I wish them every success in their work. Chile 
will do all it can to contribute to that end, taking advantage off all the opportunities afforded it by its 
position as host to facilitate contacts and create a climate favourable to understanding. Its 
representatives will not seek unnecessary clashes op opinion, but fruitful agreements.  
 
A new reality in international relations 
 
  106. The passionate fervour that an entire people has put into construction of this building is a symbol 
of the passionate fervour with which Chile desires to contribute to the construction of a new humanity, 
so that in this and in the other continents, hardship, poverty and fear may cease to be.  
  107. I dare to believe that this Conference will give positive answers to the anguished questionings of 
millions of human beings. Not in vain has the long journey to this distant country been made by the 
most distinguished economic leaders of almost all the countries of the world, including those that have 
most power to turn the course of events.  
  108. Of one thing at least you can be certain: as was said at Lima, the peoples of the world will not 
allow poverty and affluence to exist indefinitely side by side. They will not accept an international order 
which will perpetuate their backward state. They will seek and they will obtain their economic 
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independence and will conquer underdevelopment. Nothing can prevent it: neither threats, nor 
corruption, nor force.  
  109. Upon the urgently-needed transformation of the world economic structure, upon the conscience 
of nations, it depends whether the vast underdeveloped world, in quest for progress and liberation, will 
choose the path of co-operation, based on solidarity, justice, and respect for human rights; or whether, 
on the contrary, it will be forced to take the road of conflict, violence and suffering, precisely in order to 
impose the principles of the United Nations as set forth in the Charter.  
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