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Inleiding 
 
Sinds de inwerkingtreding van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) op 1 januari 

1994 zijn intussen al zeventien jaar voorbij. In de nasleep van de welbekende Mexicaanse 

schuldcrisis verliet dit Latijns-Amerikaanse land haar economische beleid gericht op 

importsubstitutie voor een meer internationale, marktgerichte variant. De NAFTA stond niet op 

zichzelf in Mexico, maar was het orgelpunt van een nieuwe liberale economische politiek die tot 

uiting kwam in een golf van doorgedreven liberalisering en privatisering.  

De instelling van de NAFTA was zeker niet zonder controverse en kon op heel wat weerstand 

rekening vanuit de civiele maatschappij, zowel in de VS als in Mexico. Globalisering wekt vaak 

angst op bij de publieke opinie, niet in het minst om haar mogelijke invloed op de 

maatschappelijke ongelijkheid en armoede. Zeventien jaar sinds het begin van de NAFTA en 

vijfentwintig jaar sinds de start van de unilaterale handelsliberalisering in Mexico hebben we in 

deze masterproef nu de mogelijkheid om na te gaan hoe de Mexicaanse inkomensverdeling 

evolueerde gedurende deze periode van sterk toegenomen globalisering en om hiervoor 

mogelijke verklaringen te suggereren.  

Deze thesis is opgebouwd uit vijf verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 overloopt het 

Mexicaanse economische beleid vanaf de vooravond van de schuldcrisis en geeft een overzicht 

van de inhoud van de NAFTA. Vervolgens kijken we in Hoofdstuk 2 wat de economische 

theorie voorspelt in verband met de ongelijkheid in een ontwikkelingsland wanneer deze volop 

blootgesteld wordt aan de globalisering. In Hoofdstuk 3 gaan we aan de hand van handels – en 

investeringsdata kijken op welke manier de toegenomen blootstelling zich in Mexico 

materialiseerde. We gaan verder met Hoofdstuk 4 waarin we nagaan hoe de personele en 

factoriële inkomensverdeling evolueerden sinds midden jaren tachtig. Verder plaatsen we in 

Hoofdstuk 4 ook nog de evolutie van de ongelijkheid in Mexico in perspectief door te 

achterhalen hoe de (sectorale) reële lonen over dezelfde tijdsspanne evolueerden. Na het 

theoretische onderzoek in Hoofdstuk 2, kijkt het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 5, naar de 

resultaten van het economische empirisch onderzoek voor de verklaring van de ongelijkheid in 

Mexico. We sluiten deze masterproef af met een kleine discussie en het algemeen besluit. 

De werkmethode die we in deze thesis hanteren, is deze van een omvattend literatuuronderzoek 

naar de theoretische en empirische onderzoeksresultaten omtrent ons onderwerp. Deze 

secundaire bronnen vullen we aan met de analyse van primaire data afkomstig van verschillende 

nationale en internationale bronnen. Daar wij in deze masterproef slechts beperkt zelf een 
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statistische analyse konden uitvoeren, werd het moeilijker om harde conclusies te trekken. Dit 

compenseerden wij echter met de uitgebreide opzoeking en analyse van primaire data over ons 

onderwerp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Hoofdstuk 1: Het economisch beleid van Mexico en de NAFTA 
 
We starten deze masterproef met een inleidend hoofdstuk die ons een beeld geeft van de context 

waarin de Mexicaanse inkomensverdeling evolueerde. We beginnen daarom met een overzicht 

van het gevoerde economische beleid in het land sinds de vooravond van de schuldencrisis van 

1982 tot de recente periode. In het tweede deel van Hoofdstuk 1 bespreken we vervolgens de 

eigenlijke inhoud van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) en de manier waarop 

de bescherming van de internationale markten in Mexico werd afgebouwd. We sluiten 

Hoofdstuk 1 af met een deelbesluit. 

 

1.1 Het economische beleid van Mexico 

In dit deel van zullen we het meer recente economische beleid van Mexico onder de loep nemen. 

We gaan hiervoor terug tot de periode net voor de schuldcrisis. In de nasleep van de Tweede 

Wereldoorlog kozen verschillende Latijns-Amerikaanse landen voor een politiek van 

importsubstitutie, hieronder naast Mexico ook landen zoals Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia 

en Uruguay (Bulmer-Thomas, 1994). Bewindsvoerders van deze landen waren het beu om sinds 

de jaren twintig hun exportsectoren aan verschillende externe schokken blootgesteld te zien, zo 

kozen ze voor een beleid gericht op importsubstitutie.  

 
1.1.1 Een periode van importsubstitutie 

Mexico’s model van importsubstitutie, gestart begin jaren vijftig, leidde tot de creatie van een 

industriële sector dankzij protectionisme (Pánuco-Laguette & Székely, 1996). Tussen 1950 en 

1970 gebeurde dit alles in een omgeving van sterke groei en lage inflatie: bruto binnenlandse 

productie groeide met gemiddeld bijna 6,6 percent per jaar, terwijl de inflatie beneden de 4,5 

percent bleef (Aspe, 1993). 

Deze periode, gekend als desarrollo estabilizador of stabiliserende ontwikkeling, was volgens 

Aspe het resultaat van de volwassenwording van de instituties die waren voortgebracht door de 

Mexicaanse revolutie (1910-1920), dit samen met een meer stabiele prestatie van de 

wereldmarkten (Aspe, 1993). 

Na verloop van tijd begon ook dit economisch beleid echter te haperen (Aspe, 1993). Eind jaren 

zestig groeiden buitenlandse en binnenlandse private investeringen al trager dan voorheen. Dit 

gebeurde omdat de door de staat beschermde monopolies al een sterke marktaanwezigheid 

hadden bereikt. Dit zorgde ervoor dat deze actoren nog weinig reden zagen om verder te blijven 
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groeien door middel van hogere tewerkstelling en stijgende productiviteit, zoals men zou 

verwachten in meer competitieve economieën.  

Aspe stelt dat een land als Mexico, met een snel groeiende bevolking, twee keuzes had voor haar 

economische beleid in de jaren zeventig (Aspe, 1993). Ten eerste kon ze de focus verschuiven 

naar een export-georiënteerde economie, zoals Korea deed in 1965. De tweede mogelijkheid was 

blijven geloven in de politiek van importsubstitutie, maar de dalende private investeringen 

vervangen door overheidsuitgaven. De hoge olie-inkomsten lieten de Mexicaanse regering toe de 

tweede optie te kiezen (Pánuco-Laguette & Székely, 1996). Het gevolg daarvan was een zeer 

actieve rol van de staat in de economie, maar ook sterke stijgingen in het BBP per capita. 

De keuze voor deze politiek stuwde de inflatie al vanaf 1972 naar hogere regionen (Aspe, 1993). 

In 1976, met een overheidsdeficit dat was gestegen tot 9,1 percent van het BBP, moest Mexico 

afrekenen met een financiële crisis en beslissen tot een devaluatie van de peso ten opzichte van 

de dollar. Desondanks de negatieve effecten van het gekozen economische beleid liet de 

ontdekking van nieuwe grote oliereserves en de blijvende mogelijkheid om internationaal geld te 

lenen toe dat Mexico op dezelfde weg verder ging. Op die manier bleef de Mexicaanse economie 

sterke groeicijfers kennen die gepaard gingen met hoge inflatie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven dit 

goed weer (zie infra). Kort daarna brak in 1982 de schuldcrisis uit.  

Grafiek 1:  

Jaarlijkse inflatie consumentenprijzen 1970-2010 (percentage verandering in vergelijking met zelfde 
periode jaar ervoor) 
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Grafiek 2: 

Jaarlijkse groei BBP 1971-2009 (percent, constante prijzen)
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1.1.2 Schuldcrisis en het Mexicaanse antwoord 
 
De Mexicaanse dreiging om in augustus 1982 in gebreke te blijven betreffende de terugbetaling 

van haar externe publieke schuld zette uiteindelijk de Latijns-Amerikaanse schuldcrisis in gang 

(Bulmer-Thomas, 1996). Het verkrijgen van leningen op de internationale kapitaalmarkten werd 

plots enorm moeilijk voor de Latijns-Amerikaanse landen.  

De schuldcrisis van 1982 drukte Mexico met de neus op de feiten. Mexico ging moeilijke jaren 

van schuldaflossing tegemoet. Tot drie maal moest de schuldlast heronderhandeld worden, 

namelijk in 1982-83, 1986 en 1989 (Aspe, 1993). Pas na verloop van tijd kwam 

schuldverlichting ter sprake bij deze onderhandelingen, bijvoorbeeld in 1989 volgens de 

principes van het gekende Brady Plan. Uiteindelijk ondertekenden de Mexicanen op 4 februari 

1990 het akkoord met de commerciële banken, waardoor zowel de publieke als private sector 

opnieuw de mogelijkheid kregen om te lenen op de internationale financiële markten. De 

genomen maatregelen hadden gevolg: zowel de schuld als de onderhoudskosten van die schuld 

daalden (zie Grafiek 3). 
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Grafiek 3: 

Uitstaande schuld centrale overheid 1980-2009 (percent van BBP)
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Voor Mexico betekende het begin van de schuldcrisis onder andere onevenwichten in het 

overheidsbudget en op de lopende rekening, geen toegang tot buitenlandse leningen, een 

verslechtering van de ruilvoet en een ineenstorting van de wisselkoers (voor de evolutie van de 

wisselkoers zie Grafiek 4) (Aspe, 1993). Een lange periode van hoge inflatie en economische 

stagnatie zou volgen (zie Grafiek 1 en Grafiek 2).  
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Grafiek 4: 

Mexicaanse peso per US dollar 1970-1994 (jaarlijks gemiddelde)
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In de nasleep van de schuldcrisis kwam in Latijns-Amerika een nieuw groeimodel gericht op 

export op de voorgrond (Bulmer-Thomas, 1996). Samen met dit nieuwe groeimodel werd de 

handel geliberaliseerd, financiële markten gedereguleerd en publieke bedrijven geprivatiseerd. 

In Mexico formuleerde men een eerste antwoord op de gevolgen van de schuldcrisis (Aspe, 

1993). De regering van president De la Madrid creëerde in 1983 het Onmiddellijke Programma 

voor Economische Aanpassing (of ook PIRE volgens haar Spaanse acroniem). De regering 

concipieerde dit programma met als doel de correctie van de publieke financiën en het leggen 

van een basis voor een gezonder herstel op middellange termijn. De middelen die ze hiertoe 

gebruikte, waren ondermeer een drastische vermindering van de publieke uitgaven en een 

verhoging van de prijzen en tarieven van de publieke sector. Op die manier sloeg men erin om de 

primaire en operationele tekorten sterk te verminderen Tegen eind 1985 was men er zo in 

geslaagd om het overheidsbudget, gecorrigeerd voor inflatie, in evenwicht te brengen.  

Als gevolg van de schuldcrisis begonnen de lopende rekening en de kapitaalrekening een 

negatieve invloed te vormen voor het economische beleid in Mexico (Aspe, 1993). In deze 

periode veranderde Mexico van een netto-importeur van kapitaal voor een bedrag van 12 miljard 
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dollar per jaar in 1981 in een netto-exporteur van meer dan 10 miljard dollar tijdens de periode 

1982-1988. 

Deze situatie verergerde nog door de kapitaalvlucht uit de Latijns-Amerikaanse landen, ook in 

Mexico (Bulmer-Thomas, 1996). De private sector verkoos de zekerheid van buitenlandse 

financiële activa, vooral uit de V.S. Dit tekort kon niet volledig opgelost worden door te lenen op 

de internationale kapitaalmarkten, omdat vrijwillige leningen door de banksector aan Latijns-

Amerika niet heropstartten, in tegenstelling tot de verwachtingen. Ook de zwakke 

goederenprijzen lieten niet toe om de leemte te vullen door verhoogde export. Een vaak gebruikt 

middel om het deficit te verkleinen waren dan ook harde maatregelen om de import zoveel 

mogelijk te beperken. 

Ondermeer via devaluering van de nominale wisselkoers (te volgen in Grafiek 4), wat deel 

uitmaakte van de overheidsstrategie om de inflatie onder controle te krijgen, ging de inflatie 

inderdaad traagjes dalen (Aspe, 1993). Echter, ondertussen begon de reële wisselkoers te 

appreciëren, wat haar invloed had op de productie-exporten, vooral gedurende de eerste helft van 

1985. Aspe argumenteert dat de structuur van bescherming, waardoor veel inputs onbeschikbaar 

of zeer duur waren, deze situatie mogelijk verergerde. Het stabilisatieprogramma van de 

Mexicaanse regering woog door deze verschillende factoren door op de nationale economie. 

Alsof dit alles nog niet genoeg was, werd Mexico in september 1985 getroffen door enkele 

zware aardbevingen en kenden de internationale olieprijzen in 1986 een zware val. 

 

Beide gebeurtenissen hadden een sterke invloed op Mexico’s macro-economische ontwikkeling 

(Aspe, 1993). Het publieke inkomen daalde in 1986 alleen al met 9 miljard dollar door de val 

van de olieprijzen. Het Mexicaanse objectief om de inflatie onder controle te houden kwam sterk 

onder druk te staan. Een hogere inflatie of een diepere recessie zou zonder de toegang tot de 

internationale kapitaalmarkten het gevolg zijn. De verleiding van non-orthodoxe programma’s is 

in dergelijke situatie sterk, Israel, Brazilië en Argentinië gingen overstag, Mexico niet. Tot 1989 

zou Mexico een periode van economische stagnatie ondergaan (Pánuco-Laguette & Székely, 

1996). 

Als gevolg van het uitgetekende stabilisatieprogramma kenden de Mexicaanse effectieve lonen 

een sterke daling (Aspe, 1993). Echter, dit verhoogde ook de competitiviteit van exporten uit 

arbeidsintensieve sectoren en vormde een stimulans voor de maquiladora-sector.1 Tezelfdertijd 

                                                
1 Maquiladoras zijn Mexicaanse bedrijven die, onder de voorwaarde dat ze al hun productie exporteren, genieten van 
bepaalde voordelen zoals de mogelijkheid van een buitenlandse investeringsparticipatie in het bedrijf tot 100 % 
zonder voorafgaande toestemming en de mogelijkheid om de nodige materialen en uitrusting voor de productie 
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bestendigde deze daling van de effectieve lonen de vraagcontractie. Desondanks de zware crisis 

kreeg de Mexicaanse economie geen massale bedrijfsfaillissementen te verduren, bovendien 

bleef ook de groei van de werkloosheid onder controle. 

Tegen eind 1987 trof een zware financiële crisis de internationale financiële wereld, Mexico 

deelde in het leed door de ineenstorting van haar aandelenmarkt (Aspe, 1993). Deze 

gebeurtenissen brachten opnieuw een intense kapitaalvlucht op gang, de inflatie steeg opnieuw 

en dit alles leidde tot de devaluatie van november 1987. Opnieuw stond de Mexicaanse overheid 

voor de moeilijke keuze welke optie te nemen betreffende haar economisch beleid. 

De gekozen strategie van het Mexicaanse beleid tegen de inflatie leidde eind 1987 tot de creatie 

van het ‘Pact voor Economische Solidariteit’ (Pánuco-Laguette & Székely, 1996). Dit pact 

bestond eigenlijk uit een onderhandelingsproces tussen arbeiders, boeren, zakenwereld en de 

overheid met als uitkomst de bevriezing van prijzen en lonen. De wisselkoers vormde het 

nominale anker van dit systeem. Het beleid inzake de wisselkoers bestond uit een vooraf 

afgekondigde planning van devaluaties ten opzichte van de Amerikaanse dollar.  

Het Pact voor Economische solidariteit liep van december 1987 tot december 1988 en werd 

opgevolgd door het Pact voor Stabiliteit en Economische groei dat haar implementatie kende 

tussen januari 1989 en december 1992 (Aspe, 1993). Beide pacten moesten verder bouwen op 

hun voorganger, het PIRE, die had voorzien in de nodige fiscale aanpassing, waarna men zich 

een succesvolle stabilisatie van de nationale economie tot doel stelde. Het uiteindelijke 

stabilisatieprogramma had men geconcipieerd met volgende doelstellingen: 

1. Toewijding behouden tot de permanente correctie van de publieke financiën.  

2. Restrictief monetair beleid.  

3. Correctie van het loonmomentum.  

4. Akkoord over prijzen in de leidende sectoren 

5. Liberalisering van de handel.  

6. Controle van de inflatie, maar afzien van totale prijsbevriezing.  

7. Aanname van maatregelen die uitgaan van onderhandelde prijscontroles.  

 

1.1.3 Structurele hervormingen 
 
Het nieuwe exportgerichte groeimodel ging meestal gepaard met verschillende andere 

ingrijpende hervormingen (Bulmer-Thomas, 1994). Mexico hervormde haar belastingen, 

                                                                                                                                                       
belastingsvrij in te voeren (Gonzalez). Sinds 1994 zwakte men deze voorwaarde geleidelijk aan af. Vanaf 2001 
mochten maquiladoras al hun productie op Mexicaans grondgebied verkopen. 
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privatiseerde overheidsbedrijven, voerde een financiële hervorming door, liberaliseerde de 

handel en ook de schuld werd heronderhandeld (Aspe, 1993). Al deze veranderingen maakten 

deel uit van de nieuwe richting die het Mexicaanse beleid insloeg. 

 

Tussen 1983 en 1991 voltrok zich in Mexico de hervorming van het financieel systeem (Aspe, 

1993). Belangrijke onderdelen van deze financiële liberalisering betroffen de vrijmaking van de 

rentevoeten, de stopzetting van de directe controles op krediet en een vermindering in de hoge 

reservevereisten voor de commerciële banken (Pánuco-Laguette & Székely, 1996). Verder 

besliste men ook om de kwantitatieve beperkingen op kredietverlening te beëindigen en kregen 

verschillende niet-traditionele financiële instrumenten groen licht. Hoewel de rentevoeten stegen 

als gevolg van de financiële liberalisering, ging de hoeveelheid krediet beschikbaar voor de 

private sector omhoog, wat positief bijdroeg tot het groeiherstel. Bovendien ondersteunde men 

deze hervorming door een succesvolle poging om de kapitaalvlucht om te keren. Tussen 1991 en 

1993 ging men richting de finalisering van de financiële liberalisering door 18 commerciële 

banken te privatiseren, de herdefiniëring van de ontwikkelingsbanken en een nieuw 

pensioenfondssysteem voor de sociale zekerheid op te richten.  

 

Ook het fiscale systeem nam men onder handen. Tegen eind van de jaren tachtig had het 

Mexicaanse belastingssysteem zwaar te lijden onder veralgemeende belastingsontduiking (Aspe, 

1993). De Mexicaanse fiscaliteit paste men aan de nieuwe heersende omstandigheden aan. De 

overheid hervormde tussen 1989 en 1991 de inkomensbelasting, veranderde de 

belastingsadministratie zelf, verminderde het algemene btw-tarief en nam de toegestane 

kortingen en uitzonderingen van vorige wetten ernstig onder de loep. Desondanks de 

vermindering van de tarieven leidde de fiscale hervorming ertoe dat de belastingsinkomsten 

sneller stegen dan de groei van de totale productie. 

 

Vóór de schuldcrisis lag het verkeer van investeringen (vrijheid van buitenlandse investering), 

net zoals van producten, sterk aan banden (Aspe, 1993). In 1989 begon de deregulering van 

buitenlandse investeringen: men versimpelde toelatingsprocedures, herdefinieerde de limieten op 

het buitenlandse bezit van bedrijven en stond investeringen op de aandelenmarkt toe (Pánuco-

Laguette & Székely, 1996). Dit leidde tot een positieve evolutie in de buitenlandse 

investeringsstromen (Aspe, 1993). 
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Periodes van liberalisering gaan vaak gepaard met een afstoting van staatsbedrijven door de 

overheid, zo ook in Mexico. De verkoop, vereffening, fusie of transfer van kleine publieke 

entiteiten begon in 1983 (Aspe, 1993). Deze beleidsmaatregel versterkte zich langzaamaan om 

zo stilaan grotere en meer complexe privatiseringsoperaties aan te pakken. Tegen eind 1991 

waren van de in totaal 1155 bedrijven die in 1982 nog onder staatscontrole stonden, er 905 al in 

private handen, met nog een extra 87 bedrijven op dezelfde weg. Op die manier waren al een 

kwart miljoen werknemers van de publieke naar de private sector overgegaan.  

 
De introductie van de NAFTA in Mexico vond plaats midden in een periode van doorgedreven 

hervormingen die de fundamenten van de Mexicaanse economie veranderden, zoals we 

hierboven al beschreven. De NAFTA paste in het proces van liberalisering dat Mexico 

onderging. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Mexico een eerder comprehensief systeem van 

bescherming, ter protectie van de nieuwe opkomende industrie (Aspe, 1993). Gedurende de jaren 

zeventig verscherpten de importmaatregelen zich nog verder. Verder behoorden ook 

prijscontroles  en – subsidies tot het instrumentarium van het overheidsbeleid. Het gevolg van dit 

alles was een sterk verstoorde prijsstructuur.  

Eind 1985 begon het Mexicaanse proces van handelsliberalisering (Aspe, 1993). In 1985 trof 

men al twee belangrijke maatregelen. Mexico schrapte unilateraal de importtoelatingen op 

ongeveer 80 procent van de tariefartikelen onderhevig aan kwantitatieve beperkingen. De rest 

van de quota’s zou daarna gradueel uitdoven. Bovendien begon men in november 1985 te 

onderhandelen over de toetreding van Mexico tot de GATT, wat effectief gebeurde in juli 1986. 

De Mexicaanse overheid zag het proces van handelsliberalisering als een integraal onderdeel van 

het stabilisatieprogramma, waardoor men besliste om het nog te versnellen vanaf december 

1987. Ondertussen versterkte Mexico de bilaterale relaties met haar belangrijkste handelspartners 

in het kader van deze handelshervormingen. De toenadering tussen de VS en Mexico liep 

uiteindelijk uit in de NAFTA, waar we verder dieper op ingaan. Daarnaast sloot Mexico nog 

vrijhandelsakkoorden met andere belangrijke handelspartners zoals Chili, Venezuela, Colombia 

en de Centraal-Amerikaanse landen. 

1.1.4 Mexico onder de NAFTA (1994 - …) 
 
De Mexicaanse hervormingen en het stabilisatieprogramma kwamen echter opnieuw onder druk 

te staan (Kose, Meredith & Towe, 2004). De peso ging richting overwaardering, waaronder de 

externe competitiviteit leed. Onvoorzichtig fiscaal beleid en teveel steunen op externe 
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financiering door de Mexicaanse overheid leidden bovendien tot financiële kwetsbaarheid. 

Tegen begin 1994, tegelijkertijd met de start van de NAFTA, kende de Mexicaanse economie 

verschillende macro-economische zwakke punten: een stijgend tekort op de lopende rekening als 

gevolg van uitgebreide interne consumptie, de financiële sector begint in de problemen te 

geraken, sterke twijfels over de toestand van het overheidsbudget en ten slotte een opnieuw 

stijgende kapitaalvlucht. Eind 1994 verkeerde Mexico opnieuw in economische crisis. De 

gevolgen van de wisselkoersdepreciatie voor de bedrijfsbalansen verzwaarden de crisis nog. De 

overheid moest hierdoor de financiële instellingen uitgebreid te hulp komen. De consequenties 

van de crisis lieten zich kennen: een sterk depreciërende wisselkoers, de output kende een diepe 

val en de inflatie schoot opnieuw omhoog (zie Grafiek 1, Grafiek 2 en Grafiek 5). 

 

Grafiek 5: 

Mexicaanse peso per US dollar 1990-2010 (jaarlijks gemiddelde)
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Mexico had haar start onder NAFTA dus danig gemist, zou men kunnen zeggen. De crisis had 

het vertrouwen van investeerders sterk doen dalen (Kose et al., 2004). Het rapport van de IMF-

onderzoekers Kose, Meredith en Towe na tien jaar NAFTA zag echter een Mexico die dankzij 

deze crisis beter in staat was de vruchten te plukken van de NAFTA. Hiermee doelen ze 
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ondermeer op de sterk gedeprecieerde reële wisselkoers en het gesterkte vertrouwen in 

beleidskeuzes zoals een flexibele wisselkoers, inflatiecontrole, een verbetering van de fiscale 

situatie en alomvattende maatregelen om de bancaire moeilijkheden op te lossen. Kose en co. 

vergelijken de reactie van de Mexicaanse economie na de crisis van 1982 en na de crisis van 

1994-1995. Daarbij zien ze dat na de meest recente crisis, de output en investeringen sneller 

terugkeren naar het niveau van vóór de recessie in vergelijking met 1982. 

Verschillende studies beamen dat NAFTA belangrijk was voor de Mexicaanse en Amerikaanse 

reactie op de economische crisis van 1994-1995 (Kose et al., 2004). Volgens de Wereldbank 

(2000) was er zelfs een impliciet begrijpen dat indien Mexico haar hervormingsprogramma bleef 

volgen, het zou kunnen rekenen op preferentiële ondersteuning van de VS.2 Mexico bleef de 

gekozen weg van hervormingen volgen, waardoor de VS Mexico een grote lening toekenden om 

het onevenwicht in haar betalingsbalans te bestrijden. 

Dankzij de Mexicaanse beleidskeuze voor een controle van de inflatie, bleek ook de flexibele 

wisselkoers deze keer voor minder problemen te zorgen (Kose et al., 2004). Eind 1995 bereikte 

de inflatie haar hoogste punt met 52 percent (op 12 maanden gemeten). Dit is een veel lager 

cijfer dan gebruikelijk tijdens eerdere financiële crisissen in Latijns-Amerika. Na deze piek ging 

het inflatiecijfer geleidelijk aan naar beneden. Bovendien kregen wisselkoerswijzigingen minder 

invloed op binnenlandse prijzen, dankzij de dalende inflatie en de verhoogde geloofwaardigheid 

van het Mexicaanse beleid. Dit liet de nominale wisselkoers toe om daadwerkelijk als buffer te 

fungeren tegen de gevolgen van externe schokken, zonder dat hierdoor de financiële markten of 

de binnenlandse economie werden verstoord. 

In de periode na de economische crisis (1996-2000) slaagde Mexico erin om sterke groeicijfers 

van de reële output voor te leggen samen met een stijgende openheid van de economie zoals 

gemeten door het aandeel van import en export in het BBP (Kose et al., 2004). Wat er boven uit 

sprong, was de sterke stijging in de handel met de andere NAFTA-landen (zie Hoofdstuk 3). De 

openheid van de Mexicaanse exportsector als gevolg van de handelsliberalisering was één van de 

belangrijkste stuwers van groei in het economische herstel na de tequilacrisis. Bovendien 

wapende de verdieping van de handel Mexico beter tegen schokken in de internationale 

kapitaalstromen. Waar Mexico vroeger veel grotere kapitaalstromen kende in vergelijking met 

kleinere handelsstromen, hief handelsverdieping dit onevenwicht op. 

Terwijl begin jaren tachtig Mexico’s economie nog vooral gericht was op de export van olie, 

bestond in 2005 al 80 % van haar exporten uit vervaardigde goederen (Moreno, Ruiz & Rivas, 

                                                
2 Wereldbank, 2000, Trade Blocs, Oxford University Press, Oxford. 
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2005). Op hun beurt waren de export van olie en landbouwgoederen dan al sterk verminderd. Het 

groeiend aantal maquiladoras zijn een belangrijke verklaring voor de enorme stijging van de 

Mexicaanse export sinds begin jaren tachtig, wanneer de eerste stappen richting 

handelsliberalisering werden gezet. Ook de technologische geavanceerdheid van Mexico’s 

exportproducten steeg sinds die periode.  

Een belangrijke kanttekening bij dit succesverhaal is dat op het microniveau van het bedrijf de 

gevolgen echter enorm verschillend waren (Moreno, Ruiz & Rivas, 2005). Mattar, Moreno-Brid 

en Peres (2003) vertellen ons zelf dat het overgrote deel van de Mexicaanse niet-olie exporten uit 

slechts 300 bedrijven afkomstig is, waarvan de meesten onder hen bovendien verbonden zijn met 

transnationale corporaties.3 

Één van de drie objectieven van NAFTA voor de Mexicaanse overheid was het politieke doel om 

het Mexicaanse macro-economische hervormingsproces permanent te bestendigen (Moreno, 

Ruiz & Rivas, 2005). Moreno, Ruiz en Rivas van de Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL, afhankelijk van de Verenigde Naties) zien in 2005 nog altijd een 

Mexicaanse consensus bestaan over de weg van financiële en handelsliberalisering die men had 

gekozen. Echter, het liberale hervormingsproces is sinds 2001 wel stilgevallen.  

Alhoewel de eerste niet-PRI-president (Partido Revolucionario Institucional) sinds een 

eeuwigheid, Vicente Fox (2000-2006), de nood erkende van hervormingen op vlak van 

fiscaliteit, arbeidsmarkt en energie, zou hij ondanks zijn retoriek er niet aan beginnen (Economist 

Intelligence Unit, 2006). De drie belangrijkste Mexicaanse politieke partijen tonen zich publiek 

nog voorstander van een voortzetting van de macro-economische hervormingen, maar zien 

uiteindelijk in de praktijk af van daadwerkelijk politieke samenwerking ter bevordering van deze 

zelfde hervormingen (Moreno, Ruiz & Rivas, 2005). 

Men aanziet het presidentschap van Fox wel als verantwoordelijk voor de voortgezette stabiliteit 

van de Mexicaanse economie, de investering in nieuwe sociale programma’s en het niet laten 

zakken van het aantal investeringen (Economist Intelligence Unit, 2006). Fox’ presidentschap 

werd verder gekenmerkt door een voorzichtig fiscaal en monetair beleid en schuldbeheer.  

De in 2006 nieuw verkozen president Calderón, opnieuw van de Partido Acción Nacional (PAN) 

net zoals zijn voorganger Fox, kende in het eerste deel van zijn presidentschap verschillende 

kleine successen (EIU, 2010). Er kwamen ondermeer hervormingen op vlak van fiscaliteit en 

pensioenen, hoewel in afgezwakte vorm. Andere politieke hangijzers die al langer spelen, 

                                                
3 Mattar J., Moreno-Brid J. en Peres W., 2003, Foreign Investment in Mexico after Economic Reform, in : 
Middlebrook K. en Zepeda E. (eds.), Confronting Development: Assessing Mexico’s Economic and Social Policy 
Challenges, Stanford University Press, Stanford, 123-160. 
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betreffen de hervorming van de arbeidsmarkt en de staatsgecontroleerde olieontginning. Deze 

zijn heel wat controversiëler en daarom onder andere ook nog altijd niet aangepakt.  

Ondertussen trof de wereldwijde economische recessie van 2008 en 2009 ook Mexico hard (EIU, 

2010). De Economist Intelligence Unit (EIU) zag in deze economische crisis de nood naar voor 

komen om de competitiviteit van de private sector dringend te verhogen, maar ook om de 

belastingsbasis te versterken. In de nasleep van de economische recessie verloor de PAN haar 

meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (het Lagerhuis), wat de partij sterk verzwakt om de 

broodnodige hervormingen door te drukken. Volgens de onderzoekers van de EIU heeft een 

hervorming van het belastingssysteem de meeste kans om door het parlement te geraken, gezien 

de bestaande tekortkomingen op dat vlak. Andere meer controversiële hervormingen hebben 

helaas de huidige politieke constellatie wat tegen. Nieuwe presidentiële verkiezingen volgen al in 

juli 2012. 

 

1.2 Voorstelling van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

1.2.1 Wat is er bepaald? 
 
Zoals we al eerder beschreven, vormde de NAFTA voor Mexico de culminatie van een proces 

van doorgedreven handelsliberalisering die was gestart in 1985. Uiteindelijk ondertekenden 

President George Bush, de Mexicaanse President Carlos Salinas en de Canadese Eerste Minister 

Brian Mulroney de North American Free Trade Agreement te San Antonio, Texas op zeven 

oktober 1992 (Schoenbaum, 1993).  

NAFTA beoogde de vorming van een vrijhandelszone bestaande uit de drie deelnemende landen, 

Canada, Mexico en de Verenigde Staten (Schoenbaum, 1993). Om deze zone te bekomen, hief 

men zoveel mogelijk alle bestaande barrières voor de vrije handel in goederen en diensten op. 

Daarnaast pakte NAFTA ook nog verschillende andere zaken aan. Men nam de beperkingen 

inzake investeringen onder handen, behandelde het probleem van de intellectuele 

eigendomsrechten, bracht de douaneadministratie in overeenstemming en voor mogelijke 

conflicten tussen de deelnemende landen richtte men speciale procedures op. 

Het is het derde hoofdstuk van dit vrijhandelsverdrag die de uitgebreide afschaffing van 

importheffingen op goederen stipuleert (Schoenbaum, 1993). Verder stelt dit hoofdstuk dat elke 

partij de goederen van de andere partijen de nationale behandeling moet verlenen. De meeste 

niet-tarifaire belemmeringen zoals quota’s, importvergunningen en verschillende performantie-

eisen behoren ook tot het verleden. Importheffingen zou men over een periode van vijftien jaar 
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in vier fases elimineren. Veel tarieven schafte men al af bij de inwerkingtreding van de NAFTA 

op 1 januari 1994, hieronder ondermeer de helft van alle industriële tarieven. Andere tarieven 

doofden pas later uit, namelijk in 1998, 2003 en 2008.  

Door middel van hoofdstuk vijf van de NAFTA werden de verschillende douaneprocedures met 

mekaar in overeenstemming gebracht (Schoenbaum, 1993). NAFTA bepaalt bovendien dat de 

drie partijen nu dezelfde regels van oorsprong moeten gebruiken. Verder stelt hoofdstuk vijf dat 

exporteurs en producenten uit de andere deelnemende landen dezelfde rechten dienen te krijgen 

betreffende de herziening van en het beroep tegen originebepalingen zoals importeurs uit het 

eigen territorium. Vervolgens vloeit uit NAFTA ook voort dat de deelnemende landen uniforme 

regels opstellen inzake de interpretatie, applicatie en administratie van regels van origine. 

Daarnaast harmoniseerde men ook de formulieren, procedures en registervereisten op het gebied 

van douane. De gebruikersvergoedingen voor de douane schafte men af tegen midden 1999, 

tussen Canada en de VS verdwenen deze al in 1994. 

Hoofdstuk twaalf van het verdrag behandelde de vrije handel in diensten (Schoenbaum, 1993). 

Het pakt de belemmeringen voor de vrije handel in diensten uitgebreid aan. Bovendien schrijft 

het voor dat elk land die de NAFTA onderschrijft de nationale en ‘meest begunstigde natie’ 

behandeling toepast op dienstenproducenten. De vereiste dat men als buitenlandse dienstverlener 

kantoren of personeel moet herlokaliseren om in een dienst te kunnen voorzien over de nationale 

grenzen heen, valt hiermee weg. Landen mogen wel hun bestaande vergunningsvereisten blijven 

gebruiken, deze vallen nu echter onder bepaalde voorwaarden. De vergunningsvereisten moeten 

transparant zijn, niet meer belastend dan nodig en tegen 1996 moesten eisen betreffende 

nationaliteit en verblijfsvergunning zo goed als uitgedoofd zijn. 

NAFTA regelt de vrije beweging van goederen en diensten, maar niet van arbeiders/personen 

(Schoenbaum, 1993). Permanent mogen verblijven in de VS werd bijvoorbeeld niet makkelijker. 

Wat het verdrag wel versoepelt, is het toelatingsproces voor Mexicaanse burgers die slechts 

tijdelijk in de VS willen verblijven voor zaken. De belangrijke, intense, maar ook politiek 

gevoelige illegale migratie van Mexicanen naar de VS behandelde men echter niet in de 

NAFTA. 

 
Nu moet worden gezegd dat in de nasleep van de schuldencrisis Mexico al unilateraal was 

gestart met een proces van handelsliberalisering, zoals we al eerder beschreven. We 

onderbouwen deze vaststelling met enkele cijfers. Zo krijgen we een beeld waar Mexico zich 

bevond in haar handelsliberaliseringproces aan de vooravond van de NAFTA.  
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Mexico begon haar handelsliberalisering in 1985 (Aspe, 1993). Dit zorgde ervoor dat al tegen 

het eind van het jaar nog minder dan 28 procent van de waarde van de imports moest voldoen 

aan quota’s. Begin 1985 was dat nog 83 procent. Tussen december 1987 en december 1988 

verlaagde de Mexicaanse overheid het maximumtarief van 100 procent naar 20 procent. 

Tegelijkertijd verminderde het aantal goederen onderworpen aan kwantitatieve beperkingen van 

1200 naar 325. Dit kwam nog overeen met 21,2 procent van de waarde van de imports. In 1989 

en 1990 verminderde het aantal zaken onderhevig aan quota’s nog eens met respectievelijk 13 en 

106. 

Terwijl in 1983 nog alle exports naar Mexico hiervoor de toelating moesten krijgen, was aan de 

vooravond van de ondertekening van de NAFTA, eind 1991, nog slechts 9,1 percent van de 

totale waarde van de imports verplicht tot het aanvragen van een importvergunning (Aspe, 

1993). De samenstelling van de producten waarvoor men nog een importvergunning moest 

vragen, omvatte: 54 percent landbouwproducten, 11 percent petroleumproducten, 23 percent 

inputs voor de kapitaalgoederenindustrie, 7 percent goederen uit de automobielindustrie en 5 

percent producten uit de elektronische, chemische en farmaceutische industrieën.  

In 1982 was het gemiddelde tarief geheven op imports nog 27 percent, in 1991 al 13,1 percent 

(Aspe, 1993). Het gewogen gemiddelde tarief was dan nog slechts 11,1 percent, in 1982 was dat 

nog 16,4 percent.  

In 1993 betrof het gewogen gemiddelde tarief van de VS nog 3,4 percent (Schoenbaum, 1993, 

466). Onder het Generalized System of Preferences kwam 9 percent van de waarde van de 

Mexicaanse imports de VS zelfs belastingvrij binnen. Bovendien liet het maquiladora-

programma toe om nog een bijkomende 45 percent van de Mexicaanse imports naar de VS enkel 

te belasten op de gecreëerde toegevoegde waarde in Mexico.  

 

Deze cijfers relativeren enigszins de ommekeer die er kwam voor Mexico nadat de NAFTA in 

werking trad. Mexico had zich na de schuldencrisis al unilateraal op de weg gezet naar meer 

openheid. Ook Schoenbaum bevestigt dat voor de activering van NAFTA de betreffende landen 

al relatief lage tarieven en niet-tarifaire belemmeringen hadden (Schoenbaum, 1993). Zo heeft 

Schoenbaum dan ook gelijk als hij stelt dat de tariefverlagingen voortvloeiende uit NAFTA 

vooral de VS ten goede kwamen, aangezien de Mexicaanse tarieven over het algemeen heel wat 

hoger waren dan de Amerikaanse.  

De start van de NAFTA liet de gemiddelde Amerikaanse tarieven op Mexicaanse producten 

onmiddellijk dalen van 3,3 % naar 1,1 % (Ramirez, 2003). Canadese tarieven gingen op 

hetzelfde moment van gemiddeld 2,4 % naar 0,9 %. De Mexicaanse tarieven kwamen op hun 
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beurt van gemiddeld 11 % naar 5 %. Tegen eind jaren negentig waren de Mexicaanse tarieven 

nog verder teruggevallen naar gemiddeld 2 %, terwijl quota’s, importvergunningen en andere 

niet-tarifaire belemmeringen volledig waren geëlimineerd. In 2001 was het gemiddelde 

Mexicaanse tarief nog slechts 1,3 %, terwijl de tarieven in de VS voor goederen uit Mexico nog 

gemiddeld 0,2 % waren (IMF, 2004). 

De NAFTA voorzag in de bijna complete eliminatie van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen 

voor de meeste goederen (Ramirez, 2003). Enkel kwetsbare industrieën zoals textiel en kledij in 

de VS en zelfvoorzieningslandbouw in Mexico kenden een gefaseerde opheffing van de 

handelsbelemmeringen over een periode van 10 tot 15 jaar. Op 1 januari 2008 liep de 

implementatie van de NAFTA op haar eind door middel van de uitvoering van de laatste 

verdragsrichtlijnen betreffende de eliminatie van handelsbarrières (NAFTA, 1993).  

 

1.3 Besluit 

De economische geschiedenis van Mexico sinds eind jaren zeventig kunnen we na dit overzicht 

op zijn minst turbulent noemen. De belangrijkste verandering voor de Mexicaanse economie was  

de paradigmaverschuiving. Het doel van importsubstitutie van de laatste drie decennia werd in 

de jaren tachtig, mede als gevolg van de schuldcrisis, verlaten voor een economisch groeimodel 

gericht op export. Dit nieuwe economische model ging gepaard met een aantal belangrijke 

hervormingen: een liberalisering van de handel, financiële liberalisering, een 

belastingshervorming, deregulering van de buitenlandse investeringen en de privatisering van 

staatsbedrijven. De NAFTA vormde het orgelpunt van de Mexicaanse handelsopening. 

Naast de ingrijpende koerswijziging van haar economische beleid, onderging Mexico ook twee 

grote economische crisissen in de laatste dertig jaar. Met de gevolgen van de schuldcrisis bleef 

Mexico sukkelen tot eind de jaren tachtig. Kort daarna, in 1994 en 1995, beleefden de 

Mexicanen opnieuw een economische recessie gekend onder de naam pesocrisis. Sinds 2000 

zouden de - volgens waarnemers broodnodige - hervormingen uitblijven. In 2008 en 2009 wordt 

Mexico, ondermeer door haar grote afhankelijkheid van de Amerikaanse economie, opnieuw 

zeer hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. 

Verder zagen we in Hoofdstuk 1 dat NAFTA niet alleen een vrijhandelszone tussen Canada, 

Mexico en de VS creëerde, maar ook maatregelen trof betreffende buitenlandse investeringen, 

intellectuele eigendomsrechten, de douaneadministratie en mogelijke handelsgeschillen. 

Bovendien toonde cijfermateriaal ons aan dat de ommekeer na de instelling van de NAFTA door 
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de opheffing van handelsbarrières vooral de VS ten goede kwam, maar ook dat Mexico al eerder 

de grootste handelsopening van haar economie achter de rug had. 
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Hoofdstuk 2: De gevolgen van handelsliberalisering op de ongelijkheid 
in ontwikkelingslanden volgens de theorie  
 
Nadat we in het eerste hoofdstuk dieper ingingen op de zich liberaliserende Mexicaanse context 

waarin de inkomensverdeling evolueerde, kijkt Hoofdstuk 2 meer algemeen naar de 

voorspellingen in de economische theorie omtrent maatschappelijke ongelijkheid wanneer 

ontwikkelingslanden hun handel liberaliseren.  

De extensieve overzichtsartikelen van Goldberg en Pavcnik (2007) en van Harrison, McLaren en 

McMillan (2010) behandelen de theorie die we hier zoeken. We baseren ons dan ook vooral op 

deze twee artikelen in dit hoofdstuk, maar raadplegen quasi altijd de originele bronnen. Voor de 

indeling van Hoofdstuk 2 zijn we schatplichtig aan het artikel van Goldberg en Pavcnik (2007). 

De betekenis die Goldberg en Pavcnik geven aan globalisering is niet breed, maar gericht op de 

empirisch meetbare componenten ervan (Goldberg & Pavcnik, 2007): handelsliberalisering, 

offshoren, grensoverschrijdende kapitaalstromen onder de vorm van buitenlandse directe 

investeringen (BDI’s) en wisselkoersschokken. Volgens Goldberg en Pavcnik beïnvloedt 

globalisering individuen via drie hoofdkanalen: veranderingen in hun arbeidsinkomen, 

veranderingen in relatieve prijzen en daardoor ook in de consumptie, en veranderingen in de 

productiebeslissingen van huishoudens. Doordat men ongelijkheid meestal meet op basis van 

inkomen of loon, is het eerste kanaal het vaakst onderzocht. 

Het eerste deel van Hoofdstuk 2 behandelt de invloed die globalisering via het kanaal van het 

arbeidsinkomen op de ongelijkheid kan hebben. Gezien het vele onderzoek die al naar dit kanaal 

gebeurde, is dit deel het omvangrijkst en ook het relevantst voor deze masterproef, aangezien 

ook wij de ongelijkheid zullen meten aan de hand van het inkomen. Punt 2.2 behandelt kort de 

twee overige kanalen, namelijk via de consumptie en via veranderingen in de 

productiebeslissingen van huishoudens, maar eerder beperkt door het ontbreken van veel 

onderzoek naar deze kanalen. Opnieuw sluiten we het hoofdstuk af met een deelbesluit. 

 

2.1. Het arbeidsinkomenkanaal 

2.1.1 Skill premium 
 
Een mogelijk invloedrijke factor op de inkomensongelijkheid is de skill premium, of de 

loonkloof tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders (Goldberg & Pavcnik, 2007). In veel 

ontwikkelingslanden, maar ook in de ontwikkelde landen, steeg de skill premium de voorbije 
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decennia (Goldberg & Pavcnik, 2007; Rayp, 2009). We kijken welke mechanismen volgens de 

theorie de skill premium kunnen beïnvloeden. 

 

Stolper-Samuelson theorema 

 
We moeten niet ver zoeken naar de eerste theorie die de link legt tussen handelsopenheid en de 

skill premium, natuurlijk het Heckscher-Ohlin model (Goldberg & Pavcnik, 2007). Dit zeer 

gekende algemeen evenwichtsmodel van internationale handel had een enorme invloed op de 

ontwikkeling van het wetenschappelijke denken over dit thema. Niettegenstaande dit feit heeft 

het model heel wat theoretische en empirische beperkingen.  

De eenvoudige 2 x 2-versie van het model laat landen die relatief rijk zijn aan ongeschoolde 

arbeid zich specialiseren in goederen die relatief intens gebruik maken van ongeschoolde arbeid 

(Goldberg & Pavcnik, 2007). Volgens het Heckscher-Ohlin model is internationale handel 

voordelig voor alle deelnemers, omdat het de welvaart overal verhoogt (Cuyvers, Embrechts & 

Rayp, 2002). Hoe de welvaartsstijging in het model intern verdeeld wordt, legt het Stolper-

Samuelson theorema uit: “Internationale handel heeft dus tot gevolg dat de vergoeding van de 

relatief overvloedige productiefactor in elk land zal stijgen ten opzichte van de vergoeding van 

de relatief schaarse productiefactor.” (Cuyvers, Embrechts & Rayp, 2002, p. 77)  

Empirisch onderzoek suggereert ons bovendien dat ontwikkelingslanden rijk zijn aan 

ongeschoolde arbeid (Goldberg & Pavcnik, 2007). Daarom verwachten we aan de hand van het 

Heckscher-Ohlin model en het bijhorende Stolper-Samuelson theorema in ontwikkelingslanden 

een relatieve stijging van de vergoeding van ongeschoolde arbeid na de liberalisering van de 

handel. Zo insinueert ons althans de theorie. 

 
Outsourcen 
 
Gezien de naar voor gekomen problemen met de verklaring die het Heckscher-Ohlin model geeft 

voor de link tussen inkomensongelijkheid en handel, ontstonden in de loop der jaren 

verschillende betekenisvolle aanvullingen op deze theorie (Harrison, Mclaren & McMillan, 

2010).  

Een voorbeeld daarvan is de paper van Feenstra en Hanson uit 1996, waarin ze een model 

ontwikkelen van outsourcen (Harrison et al., 2010). Outsourcen staat in het model van Feenstra 

en Hanson voor de beweging van kapitaal van een land rijk aan opgeleide (skilled) arbeid naar 

een land arm aan opgeleide arbeid. In hun model produceert elke industrie een output die gebruik 
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maakt van vele inputs (Feenstra & Hanson, 1997). Deze inputs zijn allemaal anders in hun nood 

aan opgeleide en niet-opgeleide arbeid.  

Stel nu twee landen die elk een verschillende relatieve voorraad aan opgeleide en niet-opgeleide 

arbeiders hebben (Harrison et al., 2010). Indien de factorprijzen in het land rijk aan opgeleide 

arbeiders en in het land rijk aan niet-opgeleide arbeiders niet gelijk worden, dan specialiseert 

onder geloofwaardige voorwaarden het land rijk aan opgeleide werkkrachten zich in inputs die 

relatief intens gebruik maken van opgeleide arbeid en specialiseert het land rijk aan niet-

opgeleide werkkrachten zich in inputs die relatief sterk niet-opgeleide arbeid nodig hebben 

(Feenstra & Hanson, 1997).  

Doordat het land rijk aan opgeleide arbeiders bepaalde activiteiten begint te outsourcen naar het 

land arm aan opgeleide werkkrachten, verschuift een steeds groter deel van de inputproductie 

naar deze laatste (Feenstra & Hanson, 1997). De activiteiten die het land arm aan opgeleide 

arbeiders in haar takenpakket opneemt, zijn voor het land rijk aan opgeleide werkkrachten juist 

deze die vanuit haar perspectief relatief intens gebruik maken van niet-opgeleide arbeid. 

Natuurlijk, vanuit het perspectief van het land rijk aan niet-opgeleide arbeiders zijn dit juist 

activiteiten die relatief intens gebruiken maken van opgeleide arbeid. Juist daarom is het 

mogelijk dat in beide de relatieve vraag naar opgeleide arbeid stijgt. Dit leidt tot een stijging van 

het relatieve loon van opgeleide arbeid in alle twee de landen, waardoor ook overal de skill 

premium stijgt. 

 

2.1.2 Transitionele werkloosheid 
 
Een volgend mogelijk kanaal tussen handelsliberalisering en ongelijkheid in 

ontwikkelingslanden is transitionele werkloosheid (Goldberg & Pavcnik, 2007). Hoewel dit 

argument vaak voorkomt in het publieke debat omtrent globalisering in ontwikkelingslanden, is 

het nog maar zeer weinig onderzocht, noch theoretisch, noch empirisch. De modellen van 

internationale handel die het vaakst worden gebruikt veronderstellen totale werkstelling. J. Peter 

Neary (1978, 1982) wijkt hiervan af bij zijn onderzoek naar de gevolgen van factorspecifiteit op 

de korte termijn.4 Neary laat in zijn model toe dat arbeidsmarkten uit evenwicht zijn op korte 

termijn, terwijl de economie de schok in de ruilvoet ondergaat. Omdat ontwikkelingslanden vaak 

                                                
4 Neary, J. P., 1978, Short-Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade, Economic Journal, 
jg. 88, 488–510.;    
Neary, J. P., 1982, Intersectoral Capital Mobility, Wage Stickiness, and the Case for Adjustment Assistance, in : 
Bhagwati, J.N. (ed.), Import Competition and Response, University of Chicago 
Press, Chicago, 39–67. 
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gebukt gaan onder zware arbeidsmarktrigiditeiten, kan het model van Neary voor dit type landen 

mogelijk waardevol zijn. 

2.1.3 Industry wage premia 
 
Een ander kanaal via dewelke handelsliberalisering haar invloed kan hebben op loons – en 

inkomensongelijkheid, is via fluctuaties in industry wage premia (Goldberg & Pavcnik, 2007). 

Men definieert industry wage premia als het stuk van het arbeidersloon dat men niet kan uitlegen 

aan de hand observeerbare arbeiderskarakteristieken zoals gender, leeftijd, opleiding, ervaring 

enz., maar aan de hand van de industrie waartoe de arbeider behoort. Bekijken we nu even de 

mogelijke mechanismen die het handelsbeleid in staat zouden stellen veranderingen in de 

industry wage premia te genereren. 

 
Handelsmodellen met arbeidsmarktrigiditeiten 
 
Stel nu korte en middellange termijn handelsmodellen die specificeren dat arbeiders slechts 

moeizaam kunnen veranderen van sector (Goldberg & Pavcnik, 2007). In dergelijke modellen 

ondergaan de industrieën die sterker dan gemiddeld werden getroffen door tariefverminderingen, 

proportionele dalingen in hun wage premia. Zoals we eerder al vermeldden, leiden 

ontwikkelingslanden vaak aan sterke arbeidsmarktrigiditeiten, waardoor deze piste mogelijk 

interessant is voor dit type economieën. 

Harrison, McLaren en McMillan bespreken verschillende recente onderzoeken die de invloed 

van handel op de inkomensverdeling bij arbeidsmarktrigiditeiten analyseren (Harrison et al., 

2010). Een eerste voorbeeld daarvan is de paper van Mitra en Ranjan (2007) die een algemeen 

evenwichtsmodel met twee sectoren ontwikkelen waar arbeid mobiel is over de twee sectoren en 

zoekfricties werkloosheid tot gevolg hebben (Mitra & Ranjan, 2007). Op die manier 

onderzoeken ze de invloed van offshoren op de sectorale en totale werkloosheid. In tegenstelling 

wat men over het algemeen denkt, leidt offshoren in hun model tot een stijging van de lonen en 

een daling van de sectorale werkloosheid. Dit is mogelijk door de gestegen productiviteit 

(kostreductie) die offshoren veroorzaakt. Hierdoor kunnen domestieke bedrijven sneller nieuwe 

domestieke arbeidsplaatsen creëren dan normaal, wat uiteindelijk ook de werkloosheidsgraad 

positief beïnvloedt (Harrison et al., 2010). 

Een volgende paper die ook rekening houdt met arbeidsmarktfricties, is van de hand van 

Anderson uit 2009 (Harrison et al., 2010). Het model van Anderson verdeelt mogelijk opgeleide 

arbeid over de verschillende sectoren, waarna specifieke vaardigheden worden aangeleerd 
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(Anderson, 2009). Arbeiders maken de keuze in welke sector ze die specifieke vaardigheden 

willen aanleren, waarna deze keuze een specifieke factor wordt (Harrison et al., 2010). 

Andersons model suggereert dat globalisering de inkomensongelijkheid vergroot in elk land: de 

uitersten van de inkomensverdeling lopen uit en het midden versmalt (Anderson, 2009). Het 

model leidt in haar evenwicht tot hogere lonen voor opgeleiden in exportsectoren (deze waar 

relatief grote productiviteitsvoordelen worden gerealiseerd) dan in import competing sectoren 

(deze waar relatief kleine productiviteitsvoordelen worden gerealiseerd). 

 
Modellen van imperfecte concurrentie en vakbondsonderhandelingen 
 
Modellen die imperfecte concurrentie en vakbondsonderhandelingen incorporeren bieden een 

ander mechanisme hoe handel invloed kan hebben op industry wage premia (Goldberg & 

Pavcnik, 2007). Indien de onderhandelingskracht van vakbonden er toe heeft geleid dat 

winstgevende industrieën een deel van hun winst afstaan aan de arbeiders, lijkt het logisch dat 

wanneer tariefdalingen voor deze industrieën de winsten als gevolg van bescherming doen 

uitdoven, dit resulteert in lagere lonen. 

Het volgende model hanteert een soort van imperfecte concurrentie en geeft aan arbeiders een 

bepaalde invloed op hun lonen. Melitz (2003) voegde monopolistische competitie tussen 

heterogene firma’s toe aan een model van internationale handel (Harrison et al., 2010).5 De 

gevolgen hiervan op de inkomensverdeling werden onderzocht door Egger en Kreickemeier. Ze 

analyseren hun versie van de efficiency wage theory: arbeiders vinden het belangrijk “eerlijke 

lonen” te ontvangen. Werknemers uit meer productieve bedrijven eisen in dit model dan ook 

hogere lonen. Hierdoor verschillen de loonsvergoedingen tussen elk bedrijf, wat uiteindelijk 

loonsongelijkheid veroorzaakt. Bij handelsopening stijgt de gemiddelde productiviteit en 

marginale bedrijven moeten de handdoek in de ring werpen. De tewerkstelling in meer 

productieve firma’s stijgt dan ook relatief tot deze in minder productieve bedrijven. Bij 

handelsopening stijgt hierdoor het gemiddelde loon van de werkende arbeider ten opzichte van 

het laagste loon van de tewerkgestelde arbeider, waardoor de loonsongelijkheid stijgt. Daarnaast 

suggereert hun model bij globalisering ook een stijging van zowel onvrijwillige werkloosheid als 

gemiddelde winsten (Egger & Kreickemeier, 2009). Handel heeft in dit model dus duidelijk een 

invloed op de lonen, of juist op het ontbreken van een loon door onvrijwillige werkloosheid. 

Ook Helpman, Istkhoki en Redding incorporeren heterogene bedrijven in hun raamwerk en 

onderzoeken aan de hand daarvan de uitwerking van handel op loonsongelijkheid (Harrison et 
                                                
5 Melitz, M., 2003, The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, 
Econometrica, jg. 71, nr. 6, 1695-1725. 
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al., 2010). Daarnaast incorporeert hun model ook nog arbeidersheterogeniteit, zoek- en 

koppelfricties op de arbeidsmarkt en het screenen van werknemers door bedrijven (Helpman, 

Istkhoki & Redding, 2010; Harrison et al., 2010). Zoekfricties zorgen voor multilaterale 

onderhandelingen tussen een bedrijf en haar werknemers. Meer productieve bedrijven kunnen 

meer voordeel halen uit het screenen van mogelijke werknemers en doen dit dan ook intensiever, 

maar betalen hogere lonen. De logica van het model bepaalt dan ook dat arbeiders uit grote 

bedrijven met een hoge productiviteit meer worden betaald dan arbeiders uit kleine bedrijven 

met een lage productiviteit. Handelsliberalisering versterkt dit mechanisme nog. Enkel de meeste 

productieve bedrijven exporteren, verhogen zo hun inkomsten en zijn dan geneigd om nog meer 

te screenen. Handelsopening leidt tot een relatieve stijging van de lonen en tewerkstelling bij 

zeer productieve exporteurs in vergelijking met de lonen en tewerkstelling bij domestieke 

bedrijven met lage productiviteit. Daarom gaat in een gesloten economie na openstelling voor de 

handel iedere meetvorm van loonsongelijkheid die stochastische dominantie van de tweede orde 

respecteert, omhoog. 

 
Veranderingen in de productiviteit  
 
Dit kanaal linkt handel aan industry wage premia doorheen veranderingen in de productiviteit 

van industrieën (Goldberg & Pavcnik, 2007). Veronderstellen we dat de arbeiders delen in de 

productiviteitsstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van globalisering, door middel van 

loonstijgingen. Sectoren die omwille van een grotere openheid ten opzichte van de internationale 

markten sterkere productiviteitsstijgingen kennen, zouden dan om die reden hun industry wage 

premia omhoog zien gaan.  

Theoretische modellen die deze logica ongeveer volgen zijn deze van Egger en Kreickemeier 

(2009) en Helpman, Istkhoki en Redding (2010) (cf. supra). Arbeiders beschikken in deze 

modellen over een bepaalde onderhandelingskracht, waardoor ze invloed hebben op hun loon. 

Het gewicht dat arbeiders in de schaal kunnen leggen, leidt bij productiviteitsstijgingen tot 

hogere lonen.  

2.1.4. Verhoogde economische onzekerheid 
 
Een andere mogelijke uitwerking van globalisering is de verhoogde economische onzekerheid 

onder de vorm van een minder zekere tewerkstelling en een meer volatiel inkomen (Goldberg & 

Pavcnik, 2007). Naar dit eventuele gevolg van globalisering werd bovendien al veel onderzoek 

verricht. Het empirische onderzoek rond dit thema gebruikt in haar analyse meestal een 
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eenvoudig schema van arbeidsvraag en – aanbod met een stochastische arbeidsvraag, waardoor 

globalisering via twee kanalen een invloed kan hebben op de loonsonzekerheid. 

 
Grotere prijsvolatiliteit en productiviteitsschokken 
 
Het eerste kanaal dat we bij dergelijk schema kunnen ontwaren is dat handelsopening sterkere 

prijsvolatiliteit en productiviteitsschokken tot gevolg kan hebben, wat wordt beaamd door Dani 

Rodrik (1997 en 1998)6 (Goldberg & Pavcnik, 2007). Dit resulteert mogelijk in een grotere 

volatiliteit van de lonen en de tewerkstelling. Echter, theoretisch onderzoek van John McLaren 

en Andrew Newman (2002) komt eerder tot de conclusie dat de link tussen globalisering en 

risico eerder ambigue is.7 Ook empirische onderzoeken zijn het er niet over eens of 

handelopening de prijsvolatiliteit versterkt. Wat het ontbreken van een consensus hierover zou 

kunnen verklaren, is het feit dat hoewel globalisering nationale inwoners de volatiliteit van de 

wereldprijzen volledig laat voelen, grote binnenlandse prijsschokken nu mogelijk minder effect 

hebben juist omdat men sterk wordt blootgesteld aan de internationale markten. 

 
Prijselasticiteit van de arbeidsvraag 
 
Het tweede kanaal via dewelke globalisering een invloed kan hebben op loonsonzekerheid, 

vinden we bij Rodrik (1997) (Goldberg & Pavcnik, 2007). Volgens deze onderzoeker kan de 

loonsonzekerheid omwille van handelsliberalisering ook verhogen door een stijging van de 

prijselasticiteit van de arbeidsvraag in absolute termen. De reden die Rodrik geeft voor deze 

stijgende elasticiteit, is dat in een omgeving van handelsopening zowel de werkgevers als de 

uiteindelijke consumenten nationale arbeiders gemakkelijker kunnen vervangen door 

buitenlandse werknemers (Rodrik, 1997). Dit kan respectievelijk gebeuren door in het buitenland 

te investeren of door in het buitenland vervaardigde goederen te importeren. De arbeidsvraag 

wijzigt proportioneel met de elasticiteit van de productvraag en is dan ook een afgeleide vraag. 

Dit zorgt ervoor dat zelfs wanneer men enkel goederenmarkten openstelt voor elkaar, ook dan de 

elasticiteit van de domestieke arbeidsvraag zal stijgen door de verhoogde competitie op de 

goederenmarkt (Rodrik, 1997; Goldberg & Pavcnik, 2007).  

 

                                                
6 Rodrik, D., 1997, Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics, Washington D.C.; 
Rodrik, D., 1998, Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?, Journal of Political Economy, jg. 
106, nr. 5, 997-1032. 
7 McLaren J. en Newman A., 2002, Globalization and Insecurity, Niet gepubliceerd. 
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2.1.5. Arbeidsmarktstandaarden 
 
Een andere vrees die bestaat met betrekking tot de link tussen globalisering en ongelijkheid, is 

dat globalisering leidt tot de overtreding van arbeidsmarktstandaarden door bedrijven en tot een 

uitbreiding van de informele sector (Goldberg & Pavcnik, 2007). Meestal is de definitie van de 

informele sector dat deel van de economie die ervan afziet de arbeidsmarktregels te volgen. 

Voorbeelden daarvan zijn wetten die een minimumloon en minimumleeftijd voor tewerkstelling 

vastleggen. Over het algemeen bestaat het beeld van de informele sector als een type 

economische activiteit met lagere lonen en slechtere werkomstandigheden. 

De vrees voor een uitbreiding van de informele sector als gevolg van handelsopening komt 

vanuit de redenering dat de stijgende competitie bij bedrijven een nood aan kostenreductie zal 

creëren (Goldberg & Pavcnik, 2007). Dit doen ze in deze redenering door een groter deel van 

hun arbeiders informeel te engageren.  

Een artikel van Goldberg en Pavcnik uit 2003 giet deze argumentatie in een theoretisch model 

(Goldberg & Pavcnik, 2007). Binnen de voorwaarden van het model komen ze ook effectief tot 

de uitkomst dat permanente handelsliberalisering kan leiden tot een grotere informele 

tewerkstelling (Goldberg & Pavcnik, 2003). Nu moet worden gezegd dat beide onderzoekers dit 

model concipieerden om te kijken of men deze redenering kon verklaren aan de hand van de 

economische theorie. Of dit ook zo is in de praktijk, moet volgens de auteurs empirisch 

onderzoek uitwijzen. 

In de mate dat de informele sector inderdaad lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden biedt, 

een controversiële stelling die desondanks wordt bevestigd door verschillende empirische 

onderzoeken, is een stijgende ongelijkheid als gevolg van een relatief uitbreidende informele 

sector na een liberalisering van de handel zeker mogelijk (Goldberg & Pavcnik, 2007). Dat de 

informele sector meestal voor een groter deel uit minder opgeleide arbeiders bestaat, maakt deze 

gedachtegang nog waarschijnlijker.  

Echter, de stijging van informele tewerkstelling na handelsopening kan men ook verklaren door 

het ontstaan van heel wat nieuwe bedrijven als gevolg van de nieuwe omgeving na de 

handelshervorming (Goldberg & Pavcnik, 2007). Deze bedrijven verkiezen het misschien om 

klein en informeel van start te gaan, om zich dan pas later te formaliseren. Deze optie is mogelijk 

ook logischer in landen onderhevig aan arbeidsmarktrigiditeiten, zoals vaak het geval in 

ontwikkelingseconomieën. 
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2.2 De kanalen van consumptie en huishoudelijke productie 

In 2.1 bespraken we de mogelijke invloed van globalisering via het arbeidsinkomen. In de 

inleiding van Hoofdstuk 2 maakten we ook nog melding van twee additionele kanalen: het 

consumptiekanaal en het huishoudelijke productie-kanaal. Zeker in armere ontwikkelingslanden 

vormen dit belangrijke kanalen gezien de eigenschappen van deze economieën (Goldberg & 

Pavcnik, 2007). Een groot aandeel van de inwoners uit deze landen heeft simpelweg geen 

formele job waarvoor het een loon krijgt. Deze mensen zijn in de plaats tewerkgesteld in hun 

huishoudelijke bedrijfje of familieboerderij, waar een belangrijke activiteit het produceren van 

goederen en diensten is die ze zelf zullen consumeren. Desondanks het belang van beide kanalen 

belemmeren databeperkingen de sterke uitbreiding van empirisch onderzoek hieromtrent. 

 

2.2.1 Het consumptiekanaal 
 
In wat volgt concentreren we ons op de invloed van globalisering op ongelijkheid via 

consumptie. Doordat de meeste internationale modellen uitgaan van individuen met identieke en 

homothetische preferenties, hebben relatieve prijswijzigingen van producten een proportionele 

invloed op de consumptie van mensen met verschillende inkomens (Goldberg & Pavcnik, 2007). 

Een mogelijke oorzaak van een wijziging in de relatieve prijzen is bijvoorbeeld 

handelsliberalisering. De uitgangspunten van deze handelsmodellen zorgen er dus voor dat een 

wijziging in het handelsbeleid de relatieve positie van individuen in de welvaartsverdeling niet 

via consumptie kan veranderen. 

Vanuit de ontwikkelingseconomie is echter genoeg bekend dat armere huishoudens een veel 

groter deel van hun inkomen moeten spenderen aan enkel basisbenodigdheden zoals voedsel 

(Goldberg & Pavcnik, 2007). Zo is het dus perfect mogelijk dat relatieve prijswijzigingen als 

gevolg van globalisering de ongelijkheid binnen een maatschappij via het consumptiekanaal 

versterken of verzwakken. Globalisering kan ook de tewerkstellingsmogelijkheden van armen 

verminderen. Als globalisering de prijzen van verhandelde goederen doet afnemen en deze 

producten beschikbaarder maakt, is het best mogelijk dat de vraag naar niet-verhandelbare 

diensten (bijvoorbeeld huishoudelijke diensten) daalt ten voordele van goederen die deze 

diensten vervangen zoals wasmachines, droogmachines en dergelijke. 

Harrison, McLaren en McMillan bespreken een theoretisch model die het consumptiekanaal 

tussen handel en ongelijkheid analyseert (Harrison et al., 2010). Fajgelbaum, Grossman en 

Helpman (2009) ontwikkelen een model die het mogelijk maakt de handel in zowel horizontaal 

als verticaal gedifferentieerde producten te bestuderen (Fajgelbaum, Grossman & Helpman, 
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2009). De consumenten in dit model zijn heterogeen qua inkomens en preferenties. De verdeling 

van de productiviteit van arbeiders is exogeen. Arbeiders hebben allemaal dezelfde non-

homothetische nutsfunctie die ervoor zorgt dat consumenten met een hoger inkomen goederen 

van hogere kwaliteit consumeren (Harrison et al., 2010).  

De veronderstellingen van het model zorgen ervoor dat de inkomensverdelingen van 

handeldrijvende economieën de uiteindelijke handelspatronen gaan beïnvloeden (Fajgelbaum et 

al., 2009). Rijkere landen zouden netto goederen van hogere kwaliteit exporteren en netto 

goederen van lagere kwaliteit importeren. Bovendien kunnen binnen dit raamwerk de 

welvaartseffecten van handel in elk land verschillen per inkomensgroep.  

Neem nu een geval met twee identieke landen behalve dat de één gemiddeld meer productieve 

arbeiders heeft dan de andere (Harrison et al., 2010). De onderzoekers laten de transportkosten 

van enkel de goederen van hoge kwaliteit dalen, wat in het model de hoeveelheid bedrijven van 

hoge kwaliteitsgoederen doet stijgen. Hierdoor stijgt de productdiversiteit van hoge 

kwaliteitsproducten, waar rijkere consumenten uit beide landen van profiteren. Dit zorgt er wel 

voor dat minder middelen beschikbaar zijn voor goederen van lage kwaliteit. De daling in de 

productdiversiteit die hier uit voortvloeit, benadeelt de armere consumenten. Hierdoor kennen 

deze laatste voor bepaalde parameters een daling van hun welvaart.  

Wat echter opvalt in dit model is dat handel de inkomensverdeling niet verandert, die is bepaald 

door de exogene verdeling van de arbeidersproductiviteiten (Harrison et al., 2010). Bij de 

uiteindelijke consumptie verandert uiteindelijk wel de reële inkomensverdeling, doordat 

consumenten met verschillende inkomens verschillende goederen verbruiken. 

 

2.3 Besluit 

Hoofdstuk 2 toonde ons dat de economische theorie geen eenduidig antwoord heeft betreffende 

de gevolgen voor de ongelijkheid in ontwikkelingslanden door periodes van 

handelsliberalisering. Ze biedt ons wel inzicht via welke mogelijke kanalen een sterkere 

globalisering haar invloed kan hebben op de ongelijkheid binnen een maatschappij. De drie 

hoofdkanalen zijn: veranderingen in het arbeidsinkomen, veranderingen in de relatieve prijzen en 

als gevolg daarvan in de consumptie, en ten slotte, veranderingen in de productiebeslissingen van 

huishoudens.  

De duidelijkste resultaten bekwamen de verschillende modellen die de inkomensongelijkheid 

linkten met handel via de skill premium of via de industry wage premia. Opvallend is dat, 
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naargelang het gekozen model, handelsopening zowel kan leiden tot een gestegen als een 

gedaalde loons – of inkomensongelijkheid.  

De voorspelde daling van de ongelijkheid in ontwikkelingslanden na handelsliberalisering van 

één van de meest gekende modellen, het Heckscher-Ohlin model en het daarmee verbonden 

Stolper-Samuelson theorema, bleek voor veel dergelijke economieën die zich sinds de jaren 

tachtig intensief hadden geopend, niet te kloppen. Naast de verwarring die hierdoor onder 

economen heerste, begon ook de zoektocht naar mogelijke verklaringen voor deze onverwachte 

verslechtering van de inkomensverdeling. De vruchtbare resultaten van het theoretische 

onderzoek naar dit onderwerp overliepen we in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 5 kijken we tot welke 

verklaringen het empirisch onderzoek komt voor de specifieke evolutie van de Mexicaanse 

inkomensverdeling. 
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Hoofdstuk 3: Noord-Amerikaanse handels – en investeringsstromen 
 
Na de theoretische voorspellingen van Hoofdstuk 2, kijkt Hoofdstuk 3 naar twee meetbare 

uitdrukkingen van globalisering: de handels – en investeringsstromen.  Om beter de context te 

begrijpen waarin de Mexicaanse inkomensongelijkheid evolueerde, zullen we de ontwikkeling 

van deze twee belangrijke macro-economische variabelen in Noord-Amerika bestuderen.  

In deze masterproef onderzoeken we de evolutie van de Mexicaanse inkomensverdeling na 

handelsliberalisering. Dan is het belangrijk inzicht te hebben in de manier waarop deze 

handelsopening zich materialiseerde in Mexico. Daarom onderzoeken we in Hoofdstuk 3 twee 

uitdrukkingsvormen van globalisering: de handel en Buitenlandse Directe Investeringen (BDI’s). 

We ontleden deze variabalen en analyseren hun evolutie, compositie en intensiteit. 

We starten Hoofdstuk 3 door in 3.1 een blik te werpen op de handelsstromen in het Noord-

Amerikaanse gebied, waarna we in 3.2 de investeringsstromen in de regio analyseren. We sluiten 

dit hoofdstuk af met een deelbesluit. 

 

3.1 Handelsstromen 

De handelsstatistieken die we in dit hoofdstuk gebruiken zijn steeds afkomstig van de IMF 

Direction of Trade Statistics (DOTS) die toelaten bilaterale handelsstromen te analyseren.8  

3.1.1 Mexicaanse export en import 
 
Een eerste grafiek, Grafiek 6, betreft de totale Mexicaanse export naar de VS, afgetekend in 

miljoenen dollar en tegen lopende prijzen. Het eerste kalenderjaar waarin deze data beschikbaar 

zijn, 1950, spreken we al van een 433,4 miljoen dollar. Uit de grafiek blijkt duidelijk de 

duizelingwekkende stijging die de export naar de VS sindsdien onderging. De export gaat steeds 

in stijgende lijn, maar vanaf de jaren zeventig gaat dit steeds sneller waardoor de Mexicaanse 

export richting de VS in 1980 opeens al op een totaal komt van 10 miljard dollar.  

Gedurende het zogenaamde ‘verloren decennium’ in de jaren tachtig vertraagt de stijging, maar 

vanaf 1985 start al het Mexicaanse proces van handelsliberalisering. Vanaf 1990, in de aanloop 

naar de NAFTA, begint de stroom exporten richting VS pas echt op gang te komen. Sindsdien 

ging de export, met uitzondering van het dipje na 2000, met een spectaculaire lijn omhoog tot in 

2008, waarna de gevolgen van de recente wereldwijde financiële crisis ook in de rest van de 

economie hun effect beginnen te hebben. 
                                                
8 Wij hadden toegang tot de IMF DOTS via Thomson Reuters Datastream en haalden onze data af op 21/01/2011. 
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Wat overduidelijk blijkt uit deze grafiek is de ongelooflijke stijging van de handel tussen de VS 

en Mexico, ondermeer als gevolg van de NAFTA. De vervlechting van beide economieën tekent 

zich hier af, met een nog grotere afhankelijkheid tussen deze twee buurlanden als gevolg. De VS 

is dan ook niet voor niets de belangrijkste handelspartner van Mexico. 

 

De Mexicaanse export richting Canada kent een gelijkaardige spectaculaire evolutie, echter van 

een geheel andere orde en met ook meer kleine terugvallen (zie Grafiek 7). Om eens te 

vergelijken: in 2009 kwam de totale export naar Canada op een voorlopig hoogtepunt van 8 

miljard 244 miljoen dollar, de export naar de VS ging in 1980 al over dit bedrag met een waarde 

van 10 miljard dollar. Het voorlopige hoogtepunt van de export richting VS kwam er in 2008 

met een bedrag van 233 miljard 523 miljoen dollar. 

Ter info geven we ook de grafiek van de Mexicaanse export naar de opkomende groeimarkt 

China (Grafiek 8). Eind jaren negentig breekt de export naar China definitief door en dat doet ze 

met rasse schreden. Haar hoogste punt tot nog toe bereikte ze in 2009 met 2 miljard 207 miljoen 

dollar, nog ver achter Canada.  

 

De drie voorbeelden die we hier aanhaalden, de VS, Canada en China, toonden allemaal 

spectaculaire stijgingen inzake de groei van hun Mexicaanse import. Niet alleen de export naar 

andere NAFTA-landen ging enorm omhoog, maar ook deze naar de economische groeimarkt 

China nam een relatieve vlucht in vergelijking met vroeger. De export naar andere 

handelspartners zal hoogstwaarschijnlijk gelijkaardige tendensen tonen. De handelsstatistieken 

reflecteren duidelijk het groeipad dat Mexico koos gericht op de export.  

Om de export naar deze drie landen in perspectief te plaatsen, zetten we de export naar de VS en 

de totale export van Mexico in dezelfde grafiek (Grafiek 9). In een oogopslag valt natuurlijk 

direct de enorme dominantie op van de Amerikaanse afzetmarkt voor Mexico. De grafiek van de 

VS en van de totale export zijn qua vorm zo goed als identiek en overlappen elkaar bijna, vooral 

vanaf 1991 is dit het geval. Deze innigere situatie van beide trendlijnen houdt zeker aan tot 2000, 

waarna er toch een wat grotere afstand ontstaat tussen de export naar de VS en de totale export. 

Vanaf 2006 gaan beide nog wat meer van elkaar verschillen. Dit is positief voor de Mexicaanse 

economie, omdat dit betekent dat ze meer diversiteit in haar afzetmarkten krijgt. Wanneer de 

export naar de VS vanaf 2006 bijvoorbeeld minder rap begint te stijgen, zet de totale export zich 

echter wel nog altijd goed door, wat toch een positief signaal is. Deze nieuwe trend zet zich door 

tot de laatste beschikbare cijfers (2009).  
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De dominantie van de Amerikaanse afzetmarkt belicht sterk de Mexicaanse afhankelijkheid 

ervan. Dit maakt de Mexicaanse economie kwetsbaar. Gezien NAFTA en het feit dat het 

buurlanden zijn, is dit misschien niet meer dan logisch. Het zorgt er wel voor dat de nationale 

economie zeer vatbaar is voor elke schok op de afzetmarkt in de VS. Evoluties in de 

Amerikaanse economie kunnen versterkend doorwerken in een afhankelijke economie zoals de 

Mexicaanse, met alle gevolgen vandien. De evolutie na 2006 is daarom een positief teken.  

 

Grafiek 6: 

Totale Mexicaanse export naar VS 1950-2009 (miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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Grafiek 7: 

Totale Mexicaanse export naar Canada 1950-2009 (miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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Grafiek 8: 

Totale Mexicaanse export naar China, vasteland 1950-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks) 
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Grafiek 9: 

Totale Mexicaanse export naar VS en hele wereld 1950-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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Natuurlijk, het proces van handelsopening in Mexico vergemakkelijkte ook de import van 

goederen uit het buitenland, die dan weer in concurrentie kunnen treden met binnenlandse 

productie. Dit kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de eigen economie, afhankelijk 

van bijvoorbeeld de sterkte en maturiteit van de eigen industrie. 

Volgende grafiek (Grafiek 10) toont ons de evolutie van de Mexicaanse import sinds 1950. Zoals 

we zien vertoonde de import van buitenlandse producten een even spectaculaire ontwikkeling als 

de export naar het buitenland. Rond 1980 komt de groei echt op gang. Na een kleine dip tijdens 

de schuldcrisis, herneemt de importgroei stilletjes aan in de tweede helft van de jaren tachtig 

samen met de eerste stapjes richting een liberalisering van de handel in Mexico. De groei 

versnelt in de aanloop naar de start van de NAFTA, maar stijgt nog sneller eens het Noord-

Amerikaanse handelsakkoord werkelijk van start gaat. 

Indien we nu de trendlijnen van de totale import en de import uit de VS opnieuw in dezelfde 

grafiek plaatsen (Grafiek 11), valt opnieuw de enorme dominantie van de VS op voor Mexico. 

De Amerikaanse producten domineren volledig de Mexicaanse imports. Vanaf de 

inwerkingtreding van de NAFTA groeien beide trendlijnen nog dichter naar elkaar toe, waardoor 

in vergelijking Mexico nog amper lijkt te importeren uit andere landen dan de VS. Deze nog 

innigere situatie duurt voort tot 2000, waarna beide lijnen sterk weg van elkaar beginnen te 
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groeien. Dat de Amerikaanse import een minder belangrijke plaats inneemt binnen de totale 

Mexicaanse imports, lijkt zich na 2000 door te zetten. De Mexicaanse import stijgt na 2003 

opnieuw enorm sterk, na een kleine terugval, maar de imports uit de VS groeien niet even snel 

mee. Een vergelijkbare evolutie merkten we al op tussen de Mexicaanse totale export en haar 

export naar de VS. 

 

Grafiek 10: 

Totale Mexicaanse import (FOB) 1950-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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Grafiek 11: 

Totale Mexicaanse import (FOB) uit VS en hele wereld 1950-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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3.1.2 Afkomst van de Amerikaanse import 
 
Nu bekijken we hoe de Mexicaanse exports zich verhouden ten opzichte van deze van andere 

mogelijke Amerikaanse handelspartners. Naast Canada kozen we verder voor mogelijke 

realistische concurrenten voor de Mexicaanse economie op gebied van handel met de VS met 

gelijkaardige karakteristieken. Veronderstellen we dat Mexico ten opzichte van de VS relatief 

overvloedig is aan arbeid en meer bepaald ook aan ongeschoolde arbeid en relatief arm is aan 

kapitaal. Daarom kozen we volgende landen uit met vergelijkbare eigenschappen als Mexico die 

zich zouden specialiseren in de productie van gelijkaardige goederen: Brazilië, China, Hong 

Kong en Zuid-Korea. Het zijn telkens landen die een enorme vlucht genomen hebben of aan het 

nemen zijn op vlak van economische groei en, zeker in de beginfase, over een beperkte 

hoeveelheid kapitaal beschikten, maar relatief overvloedig waren aan (ongeschoolde) arbeid.  

De export van deze landen naar de VS over de periode 1950-2009 geven we weer in Grafiek 12. 

De trendlijnen van de twee NAFTA-landen, beide ook buurlanden van de VS, Mexico en Canada 

vertonen een gelijkaardige vorm. Beide landen zijn enorm verbonden met de in vergelijking vele 

malen grotere economie van de VS (de grootste economie ter wereld). Het vrijhandelsakkoord 

NAFTA zal deze evolutie enkel versterkt hebben. Canada en Mexico vormen dan ook, samen 
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met China, de top drie van belangrijkste handelspartners van de VS volgens cijfers van het U.S. 

Census Bureau (U.S. Census Bureau, 2005; U.S. Census Bureau, 2011).9 In 2004 en 2005 neemt 

Canada nog de eerste plaats in, gevolgd door Mexico (U.S. Census Bureau, 2005; U.S. Census 

Bureau, 2006). Vanaf 2006 zal China echter de tweede plaats overnemen van Mexico en tot op 

heden bleef de top drie onveranderd (U.S. Census Bureau, 2007; U.S. Census Bureau, 2008; U.S. 

Census Bureau, 2009; U.S. Census Bureau, 2010; U.S. Census Bureau, 2011). 

Om een idee te geven van de landen, afgezien van de gekende top drie, die het meest exporteren 

naar de VS, geven we voor twee kalenderjaren de top tien van exporteurs naar de VS (U.S. 

Census Bureau, 2005; U.S. Census Bureau, 2011). We zien al een opmerkelijke verschuiving 

tussen de top drie van 2004 (vanaf wanneer data van het U.S. Census Bureau beschikbaar zijn) 

en van 2010. China neemt in 2010 de eerste plaats over van Canada en drukt de Canadezen weg 

op vlak van aandeel in de totale Amerikaanse import. Canada verloor duidelijk terrein ten 

opzichte van China. Mexico slaagde erin om desondanks de Chinese concurrentie in 2010 1,5 

procentpunt hoger uit te komen. Niet alleen Canada verloor een deel van haar aandeel in de 

export naar de VS. Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Taiwan en Frankrijk 

gingen ook allemaal achteruit sinds 2004. Indien China aan dit tempo verder evolueert, wordt het 

ook de belangrijkste handelspartner van de VS in plaats van Canada in termen van totale handel. 

 

Tabel 1: Top tien exporterende landen naar VS in 2004 (miljoen US dollar en procent van 

totale Amerikaanse import) 

Land Waarde import Procent van totaal 

Totaal alle landen 1.471 100 % 

Totaal top 10 1.002,4 68,1 % 

1. Canada 255,9 17,4 % 

2. China 196,7 13,4 % 

3. Mexico 155,8 10,6 % 

4. Japan 129,6 8,8 % 

5. Duitsland 77,2 5,3 % 

6. Verenigd Koninkrijk 46,4 3,2 % 

7. Zuid-Korea 46,2 3,1 % 

                                                
9 Gebaseerd op een census, enkel goederen, totale handel wordt berekend door het optellen van zowel imports als 
exports. 
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8. Taiwan 34,6 2,4 % 

9. Frankrijk 31,8 2,2 % 

10. Maleisië 28,2 1,9 % 

(U.S. Census Bureau, 2005) 

 
Tabel 2: Top tien exporterende landen naar VS in 2010 (miljoen US dollar en procent van 

totale Amerikaanse import) 

Land Waarde import Procent van totaal 

Totaal alle landen 1.912,1 100 % 

Totaal top 10 1.281,2 67 % 

1. China 364,9 19,1 % 

2. Canada 276,5 14,5 % 

3. Mexico 229,7 12 % 

4. Japan 120,3 6,3 % 

5. Duitsland 82,7 4,3 % 

6. Verenigd Koninkrijk 49,8 2,6 % 

7. Zuid-Korea 48,9 2,6 % 

8. Frankrijk 38,6 2 % 

9. Taiwan 35,9 1,9 % 

10. Ierland 33,9 1,8 % 

(U.S. Census Bureau, 2011) 
 
De top drie van belangrijkste exporteurs naar de VS is dus inbegrepen in Grafiek 12. We kunnen 

dan ook duidelijk de verschuiving van de waardeverhoudingen volgen. De export van Canada 

naar VS is duidelijk groter dan de Mexicaanse en de kloof lijkt ook niet te verkleinen. Enkel in 

een jaar van economische recessie, 2009, komen Canada en Mexico veel dichter naar elkaar toe.  

Ondertussen stijgt de export van China naar ongekende hoogtes, om zelfs Canada achter zich te 

laten. Tegelijkertijd met de nieuwe Chinese politiek van grotere openheid naar de buitenwereld 

in de jaren tachtig, steeg ook de Chinese export naar de VS stilletjes aan. De Mexicaanse export 

blijft lang groter dan de Chinese, maar beide evolueren gelijkaardig. De Mexicaanse export stijgt 

iets sneller dan de Chinese na de invoegetreding van de NAFTA, waardoor tot 2001 opnieuw 
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wat afstand ontstaat tussen beide exporteurs. Maar na de economische recessie van 2001 

veranderen de zaken. De Mexicaanse export herneemt lichtjes, maar China gaat erop en erover. 

De Chinezen blijven tot 2007 spectaculair stijgen, wanneer ze ook Canada voorbijsteken. Dit 

terwijl de Mexicaanse export na 2001 bedachtzamer uitbreidt dan tijdens de periode 1994-2000. 

Een mogelijke verklaring voor de vlucht die China na 2001 nam, is dat het land in dat jaar 

toetrad tot de WTO en ook de status van “meest begunstigde natie” bekwam van de VS (Blecker 

& Esquivel, 2009). 

Onze andere voorbeelden, Hong Kong, Brazilië en Zuid-Korea, spelen in andere “liga’s” om het 

zo te zeggen. Enkel Zuid-Korea, en enigszins ook Brazilië, verweren zich nog moedig. De export 

van Zuid-Korea richting VS lijkt sinds 2004 nog amper te stijgen. Dit reflecteert zich in haar 

dalend aandeel: in 2004 was dat nog 3,1 %, in 2010 nog 2,6 %.  

De export uit Brazilië, een andere Latijns-Amerikaanse “tijger” net zoals Mexico, is lange tijd 

gelijkaardig aan deze uit Hong Kong. In 1999 gaat Brazilië qua export definitief over deze 

Aziatische tijger. De import uit Brazilië maakt in 1984 een significante sprong, maar blijft dan 

wat hangen op hetzelfde niveau. Vanaf 1999 stijgt de Braziliaanse import opnieuw sneller. In 

2004 staat Brazilië nog op de veertiende plaats qua exports naar de VS met 1,4 %, in 2005 op de 

vijftiende plaats met 1,5 %, om vanaf 2006 uit de top vijftien te verdwijnen, desondanks de wat 

snellere uitbreiding van de Braziliaanse imports sinds 1999 (U.S. Census Bureau, 2005; U.S. 

Census Bureau, 2006; U.S. Census Bureau, 2007; U.S. Census Bureau, 2008; U.S. Census 

Bureau, 2009; U.S. Census Bureau, 2010; U.S. Census Bureau, 2011). 

Wat vooral opvalt aan Grafiek 12 is de ongelooflijk snelle stijging van de imports uit China naar 

de VS sinds 2002. Mexico, die het moet hebben van dezelfde overvloedige productiefactor 

(ongeschoolde) arbeid, stijgt in dezelfde periode heel wat minder snel. Terwijl de export van 

beide landen naar de VS tot 2000 nog aan een gelijkaardig tempo steeg, gaat de import uit China 

na 2000 veel sneller klimmen dan deze uit Mexico.  

Echter, uit de cijfers van het Amerikaanse Census Bureau blijkt dat Mexico de schade nog kan 

beperken. Afgezien van Mexico en China, verloren alle landen die zowel in 2004 als in 2010 in  

de top tien van exporteurs naar de VS voorkomen aandeel in de totale export naar de VS. De 

sterke stijging in aandeel van 5,7 procentpunten voor China naar een totaal van 19,1 procent ging 

ten koste van deze landen. Dat Mexico zich wist te handhaven onder de enorm drukkende 

concurrentie uit China is positief. De Mexicanen vergroten zelfs hun aandeel met 1,5 

procentpunt. Hier speelden mogelijk de geografische locatie en NAFTA in het voordeel van 

Mexico.  



 41 

Zoals Blecker en Esquivel opmerken, is het waarschijnlijk dat de Mexicaanse exports naar de VS 

waarschijnlijk nog veel sneller hadden gestegen en het aandeel ervan nog meer was vergroot, 

indien ze niet met de snelle opgang van imports uit China te maken hadden gekregen (Blecker & 

Esquivel, 2009). Beide onderzoekers vermelden bovendien verschillende studies die bewijs 

aanvoeren van belangrijke verschuivingen van Mexicaanse export door Chinese export.10 

 

Om deze bilaterale export naar de VS in haar context te zien, plaatsen we in Grafiek 13 de totale 

Amerikaanse import naast de verschillende bilaterale imports uit onze voorbeelden. Duidelijk is 

dat ook de totale import van de VS de laatste decennia enorm is gestegen. Bij ’s werelds grootste 

economie hebben we geen dominantie zoals we die zagen van de VS bij Mexico. Indien we ons 

baseren op de cijfers van het Amerikaanse censusbureau vormen de top drie van Amerikaanse 

handelspartners, Canada, China en Mexico, in 2004 41,4 % van de totale import, in 2010 is dit 

gestegen tot 45,6 % (U.S. Census Bureau, 2005; U.S. Census Bureau, 2011). Vooral dankzij de 

sterke uitbreiding van de import uit China, Canada ging er 3 procentpunten op achteruit, Mexico 

ging er op vooruit. Het aandeel van de top vijftien van Amerikaanse handelspartners blijft tussen 

2004 en 2010 wel nagenoeg gelijk en gaat van 76,5 % naar 75 %. Vóór 2004 zijn geen cijfers 

beschikbaar van het censusbureau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Gallagher K., Moreno-Brid J. en Porzecanski R., 2008, The Dynamism of Mexican Exports: Lost in (Chinese) 
Translation?, World Development, jg. 36, nr. 8, 1365–1380.;  
Hanson G. en Robertson R., 2009, China and the Recent Evolution of Latin America’s Manufacturing Exports, in : 
Lederman D., Olarreaga M. en Perry G. (eds.), China’s and India’s Challenge to Latin America: Opportunity or 
Threat?, World Bank, Washington DC, 145–178. en  
Feenstra R. en Looi Kee H., 2009, Trade liberalization and Export Variety: A Comparison of Mexico and China, in : 
Lederman D., Olarreaga M. en Perry G. (eds.), China’s and India’s Challenge to Latin America: Opportunity or 
Threat?, World Bank, Washington DC, 245–263. 
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Grafiek 12: 

Amerikaanse import volgens afkomst 1950-2009 (miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks) (1)
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Grafiek 13: 

Amerikaanse import volgens afkomst 1950-2009 (miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks) (2)
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3.2 Investeringsstromen 

In het tweede deel van Hoofdstuk 3 werpen we een blik op de evolutie van de Buitenlandse 

Directe Investeringen (BDI’s) in Mexico en vanuit de VS.  Daarvoor maken we gebruik van 

verschillende statistische bronnen, namelijk de statistische database van de United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) UnctadStat, UNCTAD FDI Country Profiles 

en data van nationale bronnen uit Thomson Reuters Datastream zoals het Bureau of Economic 

Analysis uit de VS en het INEGI uit Mexico. 

 

Vooreerst bekijken we in Grafiek 14 de evolutie van de totale stroom BDI’s naar Mexico sinds 

1970 tot 2009. Om dit wat in een context te plaatsen, vergeleken we de Mexicaanse instroom aan 

investeringen met de totale stroom BDI’s naar het gehele Centraal Amerikaanse gebied samen 

met de Caraïben (zonder Puerto Rico en Mexico). De data voor deze en de volgende grafiek zijn 

afkomstig van de Division on Investment and Enterprise van de UNCTAD, zijn op jaarbasis en 

komen voort uit de UNCTAD database UnctadStat.11 De groep landen ‘Centraal Amerika en 

Caraïben (- Mexico en Puerto Rico)’, of ook ‘Central America and Greater Caribbean Islands 

excluding Mexico and Puerto Rico’ zoals deze voorkomt in de UNCTAD database, doelt op 

volgende elf landen: Belize, Costa Rica, Cuba, Domenicaanse Republiek, El Salvador, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaica, Nicaragua en Panama (inclusief vroegere kanaalzone). 

Zoals te zien in Grafiek 14 nemen de buitenlandse investeringen in Mexico in 1980 plots een 

grote sprong, maar blijven dan nog tot eind de jaren tachtig wat op hetzelfde niveau hangen. Pas 

in 1989 maakt men in Mexico werk van een liberalisering van buitenlandse investeringen. Tot 

dan waren buitenlandse investeringen aan heel wat beperkingen en regels onderworpen. En 

inderdaad, gedurende de jaren negentig zullen de BDI’s in Mexico zeer sterk stijgen om 

voorlopig hun hoogste punt te bereiken in 2001, wanneer de economische recessie toeslaat. De 

                                                
11 De data uit UnctadStat zijn gratis beschikbaar op volgende URL:  
<http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en>. 
(18/01/2011). 
Een BDI wordt als volgt gedefinieerd in UnctadStat: 
“Foreign direct investment (FDI) is defined as an investment involving a long-term relationship and reflecting a 
lasting interest in and control by a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprise) of an 
enterprise resident in a different economy (FDI enterprise or affiliate enterprise or foreign affiliate). Such 
investment involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent transactions between 
them and among foreign affiliates.” (UNCTAD, 2011) 
Stromen van BDI’s definieert UnctadStat als volgt: 
“FDI inflows and outflows comprise capital provided (either directly or through other related enterprises) by a 
foreign direct investor to a FDI enterprise, or capital received by a foreign direct investor from a FDI enterprise. 
FDI includes the three following components: equity capital, reinvested earnings and intra-company loans. Data on 
FDI flows are presented on net bases (capital transactions' credits less debits between direct investors and their 
foreign affiliates).” (UNCTAD, 2011) 
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prestatie van de BDI’s na 2001 is meer gemengd, maar de investeringen blijven op een hoger 

niveau dan tijdens de jaren negentig. Echter, in 2008 en 2009 laat de wereldwijde economische 

crisis zich ook in Mexico voelen door een sterk dalende trend in de BDI’s tot op ongeveer het 

niveau van 1998. 

Terwijl de stroom BDI’s naar Mexico tot eind jaren zeventig vergelijkbaar is met de totale 

stroom buitenlandse investeringen naar Centraal Amerika en de Caraïben, maakt Mexico vanaf 

1980 een grote sprong die ons andere voorbeeld niet direct maakt. De investeringen in Mexico 

worden een veelvoud van deze in het Centraal Amerikaanse gebied en de Caraïben. Pas eind het 

eerste decennium na 2000 komen de BDI’s in Centraal-Amerika en de Caraïben opnieuw wat 

dichter in de buurt van deze in Mexico. In 2009 liggen ze zelfs opnieuw relatief dicht bij elkaar 

na de enorme val in de BDI’s in Mexico.  

Wat toch opvalt aan Grafiek 14 is de veel grotere totale omvang van de BDI’s in Mexico in 

vergelijking met in de rest van Centraal-Amerika en de Caraïben. Dit toont de aantrekkelijkere 

positie die Mexico in de regio inneemt als bestemming voor buitenlandse investeringen en de 

voorsprong die ze op dat vlak heeft met de bijhorende voordelen. Terwijl men het verkeer van 

investeringen in 1989 al liberaliseerde, kwamen de sterkste stijgingen van de binnenkomende 

stroom BDI’s pas de eerste zeven jaar onder de NAFTA (1994-2001) voor. De belofte dat 

NAFTA tot veel nieuwe buitenlandse investeringen zou leiden, lijkt hiermee ingevuld. De vraag 

is of de verwachte positieve gevolgen hiervan op vlak van welvaart en lonen ook tot stand 

kwamen (zie Hoofdstuk 4). 
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Grafiek 14: 

Totale binnenkomende stroom BDI's in Mexico en in Centraal-Amerika en Caraïben 1970-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen en wisselkoersen, jaarlijks)
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(UNCTAD, 2011) 
 
Grafiek 15 plaatst opnieuw Mexico naast het Centraal-Amerikaanse gebied samen met de 

Caraïben. Ditmaal gaat het evenwel om de stromen BDI’s die de omgekeerde richting maken, 

richting het buitenland. De data zijn opnieuw afkomstig van de UNCTAD-database.  

De stromen BDI’s uit Mexico en Centraal-Amerika en de Caraïben zijn hier meer vergelijkbaar 

dan bij de inkomende stromen investeringen. De Mexicaanse investeringen beginnen zich sterker 

te ontwikkelen vanaf de jaren negentig. In 1994 bijvoorbeeld gaat men voor de eerste keer over 

het miljard dollar aan buitenlandse investeringen. De BDI’s zijn nog wat wisselvallig, maar 

tonen toch een sterk stijgende trend na 2000. Het toont de openheid aan van de Mexicaanse 

economie, niet enkel in de ontvangende zin, maar ook in het naar buiten treden van Mexicaanse 

bedrijven. Vanaf 2004 blijken de Mexicaanse uitgaande investeringen bovendien sterkere 

positieve tendensen te vertonen dan deze van onze groep Centraal-Amerikaanse en Caribische 

landen. 
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Grafiek 15: 

Totale uitgaande stroom BDI's uit Mexico en uit Centraal-Amerika en Caraïben 1979-2009     (miljoen 
US dollar, lopende prijzen en wisselkoersen, jaarlijks)
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(UNCTAD, 2011) 
 
De vraag is nu waar de buitenlandse investeringen in en vanuit Mexico vandaan komen en naar 

toe gaan. De UNCTAD publiceert ook FDI Country Profiles, waar deze informatie beschikbaar 

is.  

De eerstvolgende grafiek, Grafiek 16, toont ons de afkomst van de stromen BDI’s naar Mexico 

(UNCTAD).12 Welke landen investeren in Mexico? In vergelijking met de handelsstatistieken 

gaan de data inzake BDI’s jammer genoeg minder ver terug. Net zoals bij de Mexicaanse 

handelsstatistieken domineert de VS alle andere landen. Rond de eeuwwisseling lijkt de 

dominantie van Amerikaanse investeerders in de Mexicaanse economie bovendien alleen maar te 

versterken. We merkten al eerder op dat de investeringen in Mexico na 1994 sterk stegen, nu 

zien we dat deze stijging in belangrijke mate het gevolg was van investeringen uit de VS. 

Amerikaanse investeringen vormen met grote voorsprong de belangrijkste bron van BDI’s voor 

                                                
12 De data zijn afkomstig uit het FDI Country Profile voor Mexico van de UNCTAD die ze ontleende van het 
Mexicaanse SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), Dirección General de Inversión Extranjera. De 
Mexicaanse FDI Country Profile is gratis te downloaden op volgende URL:  
<http://www.unctad.org/sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_mx_en.pdf >. (18/01/2011).  
De data staan voor gematerialiseerde BDI’s die werden meegedeeld aan het Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIE, Nationale Register van Buitenlandse Investeringen), alsook voor de import van vaste activa door 
de maquiladora-industrie. De data sluiten winstherinvestering en transfer onder bedrijven uit. 
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de Mexicaanse economie. NAFTA had dus duidelijk haar aandeel in deze snelle stijging, 

aangezien Mexico al in 1989 het verkeer van investeringen liberaliseerde, maar BDI’s pas in 

1994 enorm snel omhoog gaan als gevolg van interesse uit de VS. 

Net zoals bij de handelsstatistieken blijkt uit de cijfers van de investeringen dat Canada en 

Mexico op dit gebied slechts beperkt met elkaar interageren. Canadese investeringen in de 

Mexicaanse economie blijven al bij al beperkt. Heel wat belangrijker voor Mexico zijn de 

investeringen uit West-Europa uit landen zoals Spanje en Nederland.13 

Grafiek 17 biedt eveneens data over de BDI’s in Mexico volgens afkomst, maar hier lopen deze 

door tot 2009.14 De grafiek is gelijkaardig aan de vorige, behalve dat rond de eeuwwisseling de 

dominantie van de Amerikaanse investeringen niet versterkt, maar juist erna wat afzwakt. Vanaf 

dan aan lijkt het aandeel in de totale BDI’s in Mexico van de Verenigde Staten wat te 

verminderen en lopen de totale investeringen en de Amerikaanse soms zeer sterk uit elkaar.  

Dit is conform de vaststellingen die we deden voor de handelsstromen tussen de VS en Mexico 

na 2000. Zowel de Mexicaanse import uit de VS als de Mexicaanse export ernaar toe 

verminderden hun aandeel in hun respectievelijke totale handelsstromen. De sterke integrerende 

economische krachten tijdens de eerste zeven jaar van de NAFTA, werden erna wat minder 

sterk. Positief is dat alhoewel de Amerikaanse investeringen in Mexico na 2001 wat afzwakken, 

de totale buitenlandse investeringen in Mexico sterker blijven stijgen. Dit betekent dat Mexico er 

toch in slaagt om meer investeringen aan te trekken die bovendien niet uit de traditionele 

dominante economische partner komen. 

Verder voegden we in Grafiek 17 naast Canada en de VS ook nog de belangrijkste andere 

investeerders toe aan deze grafiek, allemaal afkomstig uit West-Europa. Duitsland en Frankrijk 

zijn hier de kleine broertjes en lieten we in Grafiek 18 daarom weg, samen met de totale BDI’s. 

Zo wordt Grafiek 18 wat duidelijker.  

Na de VS zijn Nederland en Spanje aan elkaar gewaagd als tweede belangrijkste buitenlandse 

investeerder in Mexico. Canada blijft wat op hetzelfde niveau hangen. Vanaf eind jaren negentig 

lijken de Nederlandse en Spaanse investeringen in Mexico bovendien groter te worden. Ze 

kunnen echter nog altijd niet tippen aan het belang van de Amerikaanse investeringen voor de 

Mexicanen. 

 

                                                
13 West-Europa staat in deze grafiek voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland (UNCTAD). 
14 Deze cijfers zijn afkomstig van Thomson Reuters Datastream, geleverd door het Mexicaanse INEGI en door ons 
afgehaald op 21/01/2011. 
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Grafiek 16: 

Stromen BDI's naar Mexico volgens afkomst 1994-2002 (miljoen US dollar, jaarlijks)
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Grafiek 17: 

Stromen BDI's naar Mexico volgens afkomst 1994-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks) (1)
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(INEGI, 2010a; INEGI, 2010b; INEGI, 2010c; INEGI, 2010d; INEGI, 2010e; INEGI, 2010f; 
INEGI, 2010g; INEGI, 2010h) 
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Grafiek 18: 

Stromen BDI's naar Mexico volgens afkomst 1994-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks) (2)
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Grafiek 19 toont de stromen BDI’s vanuit Mexico volgens hun bestemming (UNCTAD).15 Uit 

het UNCTAD FDI Country Profile voor Mexico kozen we de grootste recipiënten van 

Mexicaanse investeringen. Zoals te verwachten is het niveau van de investeringen in de VS veel 

groter dan in andere Mexicaanse economische partners. Andere landen waar belangrijke 

Mexicaanse investeringsstromen naar toe gaan, naast de VS, zijn Spanje (de oude kolonisator), 

Brazilië (een andere zich sterk ontwikkelende Latijns-Amerikaanse economie) en Costa Rica 

(een Centraal-Amerikaanse economie die het relatief goed doet). De investeringen in deze landen 

zijn echter vaak veel kleiner dan deze in de VS, alhoewel de balans voor BDI’s in de VS soms 

negatief uitslaat.  

 

 

 

 

 

                                                
15 De data die we hier gebruiken uit de Mexicaanse FDI Country Profile zijn afkomstig van de UNCTAD uit de 
FDI/TNC database en zijn gebaseerd op informatie van de respectievelijke ontvangende economieën. 
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Grafiek 19: 

Stromen BDI's vanuit Mexico volgens bestemming 1990-2002 (miljoen US dollar, jaarlijks)
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We hebben nu een inzicht in de BDI’s die Mexico in en uit gaan, hun afkomst en hun 

bestemming en hoe ze zich tot elkaar verhouden in de tijd. Nu zullen we even stil staan bij de 

uitgaande stroom Amerikaanse investeringen. Hoe verhoudt de stroom Amerikaanse 

investeringen in Mexico zich tot deze in andere landen, waarmee de Mexicaanse economie dus 

onvermijdelijk in concurrentie treedt? 

De volgende drie grafieken geven ons daar een antwoord op.16 We kozen voor deze grafieken 

belangrijke recipiënten van BDI’s uit de VS met gelijkaardige kenmerken, namelijk landen 

relatief overvloedig aan arbeid en (eerder in het verleden voor sommige) relatief arm aan 

kapitaal. Binnen de groep van traditionele ontwikkelingslanden vormen de acht landen die we 

voor deze grafieken uitkozen nagenoeg de belangrijkste ontvangers van Amerikaanse BDI’s, 

waarbij we enkele Caribische eilandstaatjes niet in rekening brengen. Het gaat om volgende acht 

landen: Mexico, Brazilië, China, Hong Kong, Argentinië, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore. 

                                                
16 De eerste en derde grafiek baseren zich op data afkomstig van het UNCTAD FDI Country Profile voor de VS, die 
de cijfers haalde bij het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (UNCTAD, 2005). De statistieken voor de 
tweede grafiek zijn eveneens afkomstig van het Bureau of Economic Analysis, maar gaan tot 2009 en komen uit 
Thompson Reuters Datastream (afgehaald op 21/01/2011). De eerste twee grafieken zouden kunnen samengevoegd 
worden, aangezien het om dezelfde landen gaat, om dezelfde bron en de data ook zouden moeten overeenkomen. Dit 
is echter niet steeds het geval, vooral voor de jaren 2002 en 2003, vandaar twee grafieken in de plaats van één. 
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In de eerste grafiek, Grafiek 20, wisselen Mexico en Brazilië tussen 1990 en 1998 elkaar af als 

belangrijkste recipiënten van Amerikaanse investeringen binnen een groep die verder nog bestaat 

uit China en Hong Kong. Alle vier lijken ze in die periode bovendien steeds meer investeringen 

uit de VS te ontvangen. Tot 1993 zijn de investeringen in China nog miniem, maar daarna 

volgen ze goed het “grotere broertje” Hong Kong. 

Na 1998 ontvangt Mexico het grootste aantal Amerikaanse investeringen. Brazilië zakt zelfs een 

tijdje weg. De val in de investeringen in Mexico na 2001 is ook hier duidelijk, daarna vertonen 

ze slechts een zeer lichte stijgende tendens. De investeringen in China en Hong Kong stijgen na 

2003 veel sterker dan deze in Mexico. Ook de investeringen in Brazilië hebben vanaf 2003 weer 

positieve cijfers, maar deze keren nog niet terug naar het niveau van midden jaren negentig.  

Wat na 2003 vooral belangrijk lijkt, zijn de zeer sterk gestegen Amerikaanse investeringen in 

China en Hong Kong die in 2008 en 2007 respectievelijk zelfs even boven deze in Mexico 

uitstijgen. Net zoals de Chinese exports naar de VS vanaf 2002 enorm snel stegen, gebeurt hier 

hetzelfde voor de Amerikaanse investeringen in China. Onvermijdelijk komen China, en 

eventueel ook Hong Kong, daardoor in het vaarwater van Mexico. De vraag is hoe de 

Amerikaanse BDI’s in China, Hong Kong en Mexico zich in de toekomst tot elkaar zullen 

verhouden. Net zoals op vlak van goederenhandel zal Mexico moeten gaan rekening houden met 

China inzake het aantrekken van Amerikaanse investeringen. 
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Grafiek 20: 

Stromen BDI's vanuit VS volgens bestemming 1990-2003 (miljoen US dollar, jaarlijks) (1)
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Grafiek 21: 

Stromen BDI's vanuit VS volgens bestemming 1994-2009 
(miljoen US dollar, lopende prijzen, jaarlijks)
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De derde grafiek, Grafiek 22, bevat de vier andere voorbeelden uit onze groep van acht landen, 

namelijk Argentinië, Taiwan, Singapore en Zuid-Korea. De Amerikaanse investeringen die deze 

vier landen ontvangen, zijn van een andere grootteorde dan deze die naar onze eerste groep van 

vier landen gaan uit Grafiek 20 en Grafiek 21. Singapore is hier de grootste ontvanger, 1995 en 

1998 uitgezonderd, en wat vergelijkbaar met Hong Kong in dezelfde periode (1990-2003). Alle 

vier de landen vertonen een stijgende tendens in de investeringen die ze ontvangen uit de VS. 

Vanaf 1999 dalen of stagneren de BDI’s wel, enkel in Singapore groeien ze verder door. 

 

Grafiek 22: 

Stromen BDI's vanuit VS volgens bestemming 1990-2003 (miljoen US dollar, jaarlijks) (2)
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We stelden al vast dat de Amerikaanse investeringen zeer belangrijk zijn voor Mexico en het 

overgrote deel vormen van de totale buitenlandse investeringen in de economie. Interessant is nu 

de volgende grafiek, Grafiek 23, die weergeeft hoe de introductie van Amerikaanse bedrijven in 

de Mexicaanse economie zich uitdrukte in aantal werknemers. De grafiek geeft namelijk het 

aantal werknemers weer die worden tewerkgesteld in Mexicaanse filialen van Amerikaanse 

transnationale corporaties. Het gaat hier om de periode 1990-2002. Deze grafiek valt dus binnen 

de tijdsspanne waarin de Amerikaanse investeringen in Mexico het sterkst stegen (1994-2001). 
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Onmiddellijk is de enorme stijging van het aantal Mexicanen dat werkt voor een Amerikaans 

transnationaal bedrijf duidelijk. Van 553.100 werknemers in 1990 naar 1.041.500 in 2002. Dit is 

zo goed als een verdubbeling in slechts twaalf jaar tijd. Vanaf 1996, wanneer de economische 

crisis van 1994 en 1995 voorbij is, begint het aantal werknemers, net zoals de investeringen, nog 

sneller te stijgen dan in de periode voor de NAFTA. Vermoedelijk is de gelijkaardige evolutie 

van de Amerikaanse investeringen en het aantal werknemers in Mexicaanse filialen van 

Amerikaanse bedrijven niet toevallig. Deze aantallen geven ons een idee van de praktische 

uitwerkingen van de enorm gestegen Amerikaanse investeringen in Mexico tussen 1996 en 2001. 

Het land met het tweede grootste aantal Mexicaanse werknemers in haar filialen in Mexico is 

Duitsland. Hier gaat het rond de eeuwwisseling bijvoorbeeld “slechts” om ongeveer 90.000 

arbeiders.  

 

Grafiek 23: 

Tewerkstelling door fillialen van Amerikaanse transnationale corporaties in Mexico 1990-2002 
(duizend arbeiders, jaarlijks)
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3.3 Besluit 

De data uit Hoofdstuk 3 lieten ons toe vast te stellen dat de Mexicaanse economie, uitgedrukt in 

handels – en investeringsstromen, enorm in de richting groeide van de VS. Mede als gevolg van 

de toenemende liberalisering van de Mexicaanse economie stegen de handels – en 
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investeringsstromen al snel, maar NAFTA versnelde deze trend nog. De economie van de VS 

was hier steeds de drijvende kracht achter. Gezien de geografische ligging van beide landen was 

de VS al belangrijk voor Mexico. Dit versterkte enkel na de intrede van de NAFTA. De snelste 

integratie tussen beide landen volgens de investerings – en handelsdata gebeurde tussen 1994 en 

2001. Daarna vertraagt de integratiemotor wat. Dit laat Mexico toe de afkomst van haar 

buitenlandse investeringen en de bestemmingen van haar exporten wat te diversifiëren. Voor de 

Mexicaanse economie is dit een noodzakelijkheid, gezien haar kwetsbaarheid door de sterke 

afhankelijkheid van de Amerikaanse economie. 

Een belangrijke factor die zich vooral na 2000 op de voorgrond werkt, is de concurrentie die 

Mexico uit China ervaart voor de verkoop van haar producten aan en de aantrekking van 

investeringen uit de VS. De Chinese export naar de VS en de Amerikaanse investeringen in 

China gaan vanaf 2002 nog sneller stijgen dan voorheen. Misschien is het tijdstip van deze 

evolutie niet toevallig: China trad in 2001 namelijk tot de WTO toe en kreeg ook het statuut van 

“meest begunstigde natie” van de VS. In dezelfde periode, na 2001, beginnen bovendien de 

Amerikaanse investeringen in Mexico en de verkoop van Mexicaanse producten aan de VS 

minder snel te stijgen. Onderzoek leverde al bewijs van belangrijke verschuivingen van 

Mexicaanse export door Chinese export.  
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Hoofdstuk 4: De distributionele evolutie in Mexico  
 
Hoofdstuk 3 gaf ons een inzicht in het effect van de doorgedreven (handels)liberalisering van 

Mexico op de Mexicaanse en Noord-Amerikaanse handels – en investeringsstromen. Hoofdstuk 

4 concentreert zich nu op de evolutie van de inkomensverdeling en de reële lonen gedurende 

deze grote veranderingen.  

Het eerste deel behandelt de personele inkomensverdeling in Mexico tussen 1984 en 2008, 

waarna we ons in het tweede deel concentreren op de Mexicaanse factoriële inkomensverdeling 

tussen 1970 en 2008. Het derde deel probeert de evolutie van de Mexicaanse 

inkomensverdelingen in perspectief te zetten door de evolutie van de (sectorale) reële lonen te 

behandelen. Verder gaan we in punt 4.4 na of we een verband ontdekken tussen de Mexicaanse 

sectorale reële lonen en de respectievelijke sectorale export – of investeringsintensiteit. We 

sluiten Hoofdstuk 4 af met een deelbesluit. 

  

4.1 Personele inkomensverdeling 

De personele inkomensverdeling is de verdeling van het nationaal inkomen van een land over de 

diverse personen ervan (De Clercq, 2007). Het gaat bij de personele inkomensdistributie om 

individuele personen en huishoudens en de totale inkomens die zij ontvangen (Todaro & Smith, 

2009). Op de aard van dat inkomen wordt niet ingegaan.  

Een van de meest gebruikte manieren om dit type inkomensverdeling te analyseren, is via de 

Gini-coëfficiënt die men afleidt uit de Lorenz-curve. We gebruiken de Gini-coëfficiënten 

berekend door vier verschillende statistische bronnen: de LIS Key Figures van de Luxembourg 

Income Study (LIS) (LIS, 2010), de World Development Indicators van de Wereldbank (World 

Bank, 2011), de berekeningen van het Mexicaanse Instituto de Estadística y Geografía (INEGI, 

Nationaal Instituut voor Statistiek en Geografie) (INEGI, 2010) en ten slotte de calculaties van 

de OECD (OECD, 2011e). In Tabel 3 geven we de resultaten voor de beschikbare jaartallen 

weer. 
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Tabel 3: Gini-coëfficiënten Mexico 1984-2008 (naar beschikbaarheid)17 
 
Jaar Wereldbank LIS INEGI OECD 
1984 46,26 44,5             45 
1985        
1986         
1987         
1988         
1989 55,14 46,6     
1990         
1991         
1992 51,06 48,5     
1993         
1994 51,89 49,5             52 
1995        
1996 48,54 47,7     
1997         
1998 48,99 49,2     
1999         
2000 51,87 49,1 51,3 51 
2001         
2002 49,68 47,1 48,5   
2003         
2004 46,05 48,5 48,2           47 
2005        
2006 48,11   47,9   
2007         
2008 51,61   48,2   

(World Bank, 2011; LIS, 2010; INEGI, 2010; OECD, 2011e) 
 
 
De berekeningen van het INEGI zijn gebaseerd op data volgens constante prijzen uit 2008 

(INEGI, 2010). Het INEGI haalt haar microdata uit haar eigen Encuestas Nacionales de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH, Nationale Enquêtes van de Inkomsten en Uitgaven van de 

Huishoudens) die ze sinds 1992 tweejaarlijks uitvoert, maar die ze ook al eens in 1984 en 1989 

hield. Het zijn de microdata van de ENIGH’s die worden doorgespeeld aan de Wereldbank, de 

LIS en de OECD. Belangrijk is nog dat het INEGI enkel netto-inkomen variabelen verschaft 

(LIS, 2008). 

De data van de Wereldbank werden berekend door de World Bank Development Research 

Group aan de hand van primaire enquêtegegevens van huishoudens afkomstig van 

gouvernementele statistiekagentschappen of nationale departementen van de Wereldbank (World 

Bank, 2011). Voor Mexico betreft het uiteraard de ENIGH’s afgenomen door het INEGI. 

                                                
17 De Gini-coëfficiënten in deze tabel zijn op honderd, waarbij honderd staat voor een totaal ongelijke 
inkomensverdeling en nul voor een totaal gelijke inkomensverdeling. 
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Verder gebruiken wij ook de LIS Key Figures gebaseerd op de Luxembourg Income Study (LIS) 

databank. De LIS gebruikt als microdata eveneens de ENIGH’s (LIS, 2011). De LIS-

berekeningen gebruiken als basis het besteedbaar huishoudelijke inkomen (LIS, 2009).  

De OECD baseert zich voor haar calculaties ook op de data voorzien door de ENIGH’s (OECD, 

2008). Ook in deze berekeningen gaat het om besteedbaar inkomen, dus na taxatie (netto-

inkomen). 

Desondanks dat deze vier verschillende bronnen zich baseren op dezelfde basisdata van het 

INEGI, namelijk de verschillende ENIGH’s sinds 1984, merken we verschillen op in de Gini-

coëfficiënten die hieruit voort vloeien. De ene keer zijn de verschillen al groter dan de andere 

keer. 

 
Wat leren de Gini-coëfficiënten van deze vier verschillende bronnen ons nu over de evolutie van 

de personele inkomensverdeling in Mexico sinds 1984? Uit zowel de LIS Key Figures, de World 

Development Indicators als de OECD-berekeningen blijkt dat de ongelijkheid in Mexico sinds 

1984 zonder enige twijfel is gestegen.  

De data van de Wereldbank maken de sterkste sprongen tussen de verschillende referentiejaren 

en zijn daardoor misschien een wat minder geschikte bron. De LIS Gini-coëfficiënten zijn 

eenduidiger en tonen een inkomensongelijkheid die tussen 1984 en 1994 sterk stijgt (zie Grafiek 

26). In 1996 daalt de coëfficiënt bijna 2 procentpunten, maar daarna keert ze bijna weer terug op 

het niveau van 1994. In 2000 is de inkomensongelijkheid nog altijd gelijkaardig zoals in 1994 en 

eindigt het slechts 0,4 procentpunt lager.  

Ook volgens de Wereldbank stijgt de inkomensongelijkheid sterk tussen 1984 en 1994, alhoewel 

haar cijfers meer fluctuaties kennen (zie Grafiek 25). De Gini-coëfficiënten van de Wereldbank 

eindigen in 1994 ongeveer 5,5 procentpunten hoger dan in 1984. In 1996 verkleint de 

inkomensongelijkheid eventjes met meer dan 3 procentpunten, om daarna weer te klimmen tot in 

2000, wanneer de inkomensongelijkheid bijna perfect op hetzelfde hoge niveau komt te liggen 

als in 1994.  

De OECD-data (Grafiek 27) volgen de LIS-cijfers: de ongelijkheid stijgt sterk na 1984 en houdt 

tussen 1994 en 2000 zo goed als stand op dat hogere niveau door slechts met 1 procentpunt te 

dalen. 

Vanaf 2000 hebben we ook Gini-coëfficiënten berekend door het INEGI zelf (zie Grafiek 24). 

De data van het INEGI zijn duidelijk: de hogere ongelijkheid die we in 2000 in alle vier de 

bronnen terugvinden, begint vanaf dan lichtjes te dalen. Ook de Wereldbankcijfers dalen tussen 
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2000 en 2004. De LIS en OECD hebben maar cijfers tot 2004, die evolueren zoals de twee 

andere bronnen, met een lager cijfer in 2004 dan in 2000.  

De vraag is natuurlijk hoe deze dalende trend, begonnen sinds 2000, zich zal voortzetten. 

Hierover geven de INEGI en de World Development Indicators andere signalen. De INEGI-

cijfers dalen niet verder, maar blijven eerder op hetzelfde lagere niveau van 

inkomensongelijkheid. De World Development Indicators vertonen dan weer een stijgende lijn 

na 2004.  

 

Kortom, zowel de LIS Key Figures als de OECD-data komen hoger uit in 2004, het laatste 

beschikbare referentiejaar, dan in 1984 twintig jaar eerder. Bij de LIS-data gaat het exact om 4 

procentpunten, bij de OECD-cijfers om 2. De Wereldbank komt in 2004 op een lager cijfer uit 

dan in 1984. Daarna gaan de Wereldbankcijfers weer sterk stijgen om in 2008 op 51,61 uit te 

komen, 5,35 procentpunten hoger dan in 1984. 2004 steekt er voor de Wereldbankdata wat 

tussenuit, aangezien het de enige keer is dat men onder het niveau van 1984 gaat. Alle andere 

referentiejaren komen minstens 2 procentpunten hoger uit dan de Gini-coëfficiënt van 1984. Dit 

bekrachtigt toch onze stelling dat de verschillende databronnen eenduidig wijzen op een 

gestegen inkomensongelijkheid sinds het basisjaar 1984, namelijk tussen de 2 en 5 

procentpunten. 

De sterke stijging van de inkomensongelijkheid in Mexico gebeurde tussen 1984 en 1994, 

namelijk tussen de 5 en 7 procentpunten afhankelijk van de bron. De aanzienlijke verslechtering 

van de ongelijkheid in Mexico gebeurde dus niet nadat de NAFTA in werking was getreden, 

maar had zich al voltrokken tijdens de periode van doorgedreven (liberaliserende) hervormingen 

in de nasleep van de schuldcrisis.  

Tussen 1994 en 2000 blijft de inkomensongelijkheid zo goed als stabiel met slechts kleine 

dalingen tussen de 0,02 en 1 procentpunt. De sterk verhoogde ongelijkheid blijft de eerste zes 

jaar van de NAFTA dus zo goed als ongewijzigd, zonder echter nog meer te stijgen. Tussen 2000 

en 2004 daalt de inkomensongelijkheid sterk, met naargelang de bron dalingen tussen de 5,82 en 

0,6 procentpunten (drie van de vier databronnen vertonen dalingen van meer dan 3 

procentpunten). Niet enkel stijgt de inkomensongelijkheid niet verder onder de NAFTA, ze gaat 

zelfs sterk naar beneden. 

Na 2004 lopen de data uiteen. De wispelturige World Development Indicators stijgen opnieuw 

sterk tot op het hoge niveau van inkomensongelijkheid van 2000, terwijl de cijfers van het 

INEGI een stabiel ongelijkheidsniveau vertonen. 
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Grafiek 24:18 

Gini-coëfficiënt Mexico 2000-2008 (tussen 0 en 1, INEGI)
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(INEGI, 2010i) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 De Gini-coëfficiënten in Grafiek 24, Grafiek 25, Grafiek 26 en Grafiek 27 zijn tussen 0 en 1. 1 staat voor een 
totaal ongelijke inkomensverdeling, 0 voor een totaal gelijke inkomensverdeling. 
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Grafiek 25:  

Gini-coëfficiënt Mexico 1984-2008 (tussen 0 en 1, Wereldbank)
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Grafiek 26: 

Gini-coëfficiënt Mexico 1984-2004 (tussen 0 en 1, LIS)
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Grafiek 27: 

Gini-coëfficiënt Mexico 1984-2004 (tussen 0 en 1, OECD)
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4.2 Factoriële inkomensverdeling 

De factoriële inkomensverdeling wordt als volgt gedefinieerd door het handboek Economic 

Development: “De inkomensverdeling volgens productiefactoren zonder rekening te houden 

met de eigendom van die factoren” (Todaro & Smith, 2009, p. 824). De factoriële 

inkomensverdeling onderscheidt de verschillende delen die verschillende soorten inkomens 

uitmaken van het totaal inkomen (Giovannoni, 2010). De meest gekende onderverdeling van 

het totale inkomen is in aan de ene kant het arbeidsinkomen en aan de andere kant het 

kapitaalinkomen. Het arbeidsdeel van het inkomen betreft meestal de verloning waaronder 

men ook voordelen, pensioenen en het arbeidsdeel van het inkomen door zelfstandige 

tewerkstelling verstaat. Het kapitaaldeel van het inkomen bevat interest, huur, elke 

zakenbetalingen en het kapitaaldeel van het inkomen door zelfstandige tewerkstelling. 

Volgende link kan gelegd worden tussen het arbeidsdeel en het kapitaaldeel van het totale 

inkomen (Giovannoni, 2010)19: 

 

W/Y + Π/Y = 1              (1) 

 

W/Y staat hier voor het arbeidsinkomen en Π/Y voor het kapitaalinkomen. Een manier om het 

arbeidsinkomen verder onder te verdelen is: 

 

W/Y = (w.N) / (P.Q) = (w/P) / (Q/N) = wR / AL                  (2) 

 

W staat hier voor de loonkost, Y voor het nationaal inkomen (toegevoegde waarde), w voor 

het nominaal (gemiddelde) loon, N voor het niveau van tewerkstelling, P voor het prijsniveau 

en Q voor de output. De verhouding w/P staat voor het reële loon wR en de verhouding Q/N 

voor de arbeidsproductiviteit AL. Wijzigingen in een van de leden van de vorige vergelijking 

verhouden zich als volgt: 

 

(W/Y) ≈ wR - AL                                                 (3) 

 

Uit vergelijking (3) kunnen we afleiden dat het arbeidsinkomen stijgt wanneer de reële lonen 

sneller omhoog gaan dan de arbeidsproductiviteit (Giovannoni, 2010). Wanneer verbeteringen 

                                                
19 De uiteenzetting omtrent het kapitaaldeel en het arbeidsdeel van het inkomen met de verschillende 
vergelijkingen, komt uit het vermelde artikel van Giovannoni. 
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in de arbeidsproductiviteit niet worden gedeeld met de arbeiders onder de vorm van lonen, 

gaat het arbeidsdeel omlaag en het kapitaaldeel omhoog. Een andere benaming voor het 

arbeidsdeel van het inkomen is de reële arbeideenheidskost, de arbeideenheidskost komt 

overeen met w/ AL.  

Echter, de decompositie van het arbeidsdeel en het kapitaaldeel van het totale inkomen 

hierboven beschreven, is slechts een van de mogelijkheden (Giovannoni, 2010). Het 

arbeidsdeel wordt bijvoorbeeld niet enkel bepaald door reële lonen en productiviteit. Het is 

mogelijk dat andere factoren op een indirecte manier het arbeidsdeel beïnvloeden door hun 

uitwerking op de reële lonen en de productiviteit.  

 

Giovannoni argumenteert dat het OECD System of Unit Labor Cost Indicators (SULCI) de 

beste databron is wat betreft de factoriële inkomensverdeling (Giovannoni, 2010). Om 

adequaat te zijn moeten statistieken van factoriële inkomensverdeling aan heel wat eisen 

voldoen. Enkel de OECD SULCI houden volgens Giovannoni het best het midden tussen 

kwaliteit en beschikbaarheid en zijn bovendien internationaal vergelijkbaar.  

In Grafiek 28 geven we aan de hand van de OECD-SULCI-data de evolutie van de reële 

arbeidseenheidskost (arbeidsinkomen) in de NAFTA-landen en in Turkije en Zuid-Korea 

weer (OECD, 2011f). Het betreft hier de periode 1970 tot 2008, behalve voor Turkije en 

Canada (tot 2006). 

Hoewel er duidelijk een neerwaartse trend is bij alle landen, bestaan er grote verschillen in de 

sterkte van deze evolutie. Mexico, Turkije en Zuid-Korea spannen de kroon met 

respectievelijk een daling van 20 %, 20 % en 19%. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze 

landen is alvast dat ze - zeker in 1970 - niet tot de ontwikkelde landen behoorden. Voor Zuid-

Korea is dit ondertussen betwistbaar en de Wereldbank deelt Mexico bijvoorbeeld in bij de 

groep upper middle income-landen. Daarna volgen twee van de rijkste landen in de wereld, 

namelijk Canada, met een daling van 8 %, en de VS waar het arbeidsaandeel slechts met 5 % 

daalde.  

Wat verder opvalt, is dat veel fluctuaties van de verschillende nationale arbeidsinkomens grof 

gezien ongeveer in dezelfde periode voorkomen en in dezelfde richting gaan. Daarnaast 

kunnen ze wel nog veel van elkaar verschillen, ondermeer wat betreft de sterkte van deze 

fluctuaties of het exacte tijdstip. Die gelijkenissen zijn er vooral bij de trendlijnen van 

Mexico, Zuid-Korea en Turkije. Ook de trendlijnen van Canada en de VS zijn gelijkaardig, zij 

het wel pas vanaf 1981. 
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Het Stolper-Samuelson theorema voorspelt dat bij internationale handel de vergoeding van de 

relatief overvloedige productiefactor in elk land zal stijgen in vergelijking met de vergoeding 

van de relatief schaarse productiefactor. Veronderstellen we nu dat er slechts twee 

productiefactoren zijn, arbeid en kapitaal, en dat de VS als ontwikkeld land een overvloed 

heeft aan kapitaal en Mexico als minder ontwikkeld land een overvloed aan arbeid. Dit zou 

betekenen dat bij handel het arbeidsaandeel in het inkomen in de VS zou dalen, maar in 

Mexico zou stijgen. Het omgekeerde geldt dan voor het kapitaaldeel van het inkomen.  

Uit de data blijkt evenwel dat het arbeidsdeel in Mexico enorm daalt. Veronderstellen we dat 

de periode van handelsliberalisering voor Mexico begon in 1985 (zie Hoofdstuk 1), dan nog 

daalde het arbeidsinkomen met 9 % tot 2008. Dat voorafgaand aan de handelsopening van de 

importsubstituerende Mexicaanse economie het arbeidsdeel van het inkomen al was gedaald 

met 11 %, duidt er misschien op dat er meer aan de hand is. 

Ook in de VS daalt het arbeidsinkomen, wat klopt met de verwachtingen van het Stolper-

Samuelson theorema. Voor de VS is de daling wel veel kleiner dan voor Mexico en eigenlijk 

al bij al zeer beperkt over een periode van 38 jaar. In een ander lid van de ontwikkelde landen 

zoals Canada daalt het arbeidsdeel ook eerder beperkt. Landen die ingedeeld worden bij de 

armere landen zoals Mexico en Turkije, maar ook Zuid-Korea in de jaren zeventig, vertonen 

een veel grotere dalende trend in hun arbeidsaandeel.  

Indien we aannemen dat de overvloedige productiefactor in deze drie landen arbeid is, gaat dit 

steeds in tegen de voorspelling van het Stolper-Samuelson theorema. Echter, in de realiteit is 

het natuurlijk onmogelijk om aan alle voorwaarden te voldoen van het Stolper-Samuelson 

theorema, zoals ondermeer perfecte concurrentie en gelijke technologie. Strikt gezien zou dit 

betekenen dat de voorspellingen van het theorema in de praktijk niet gelden.  

In de evolutie van het Mexicaanse arbeidsinkomen kunnen we vaststellen dat haar 

arbeidsinkomen eerder cyclisch is en sterkere dalingen vertoont tijdens economische crisissen 

zoals in 1973 (oliecrisis), 1976 (financiële crisis), 1982 (schuldcrisis), 1986 (val in 

olieprijzen), 1987 (internationale financiële crisis), 1994-1995 (Mexicaanse pesocrisis) en 

2001 (recessie in VS). Voor de recente economische recessie van 2008 en 2009 zijn nog geen 

volledige data beschikbaar.  

Sterke verminderingen van het arbeidsinkomen tijdens periodes van economische crisis 

verhinderen echter niet dat het arbeidsinkomen ook daalt in periodes van economische bloei. 

Dit gebeurde bijvoorbeeld in de periode 1978-1981 wanneer de Mexicaanse economie 

jaarlijks groeide met ongeveer 9 %. De reactie van het arbeidsinkomen bij economische groei 
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is minder eenduidig, maar de scherpere dalingen gedurende economische crisissen zijn wel 

duidelijk waarneembaar. 

 

De stijging van de personele inkomensongelijkheid sinds 1984 ging dus gepaard met een, 

voor Mexico zeer sterke, daling van het arbeidsdeel van het inkomen. De vraag is natuurlijk 

wat veroorzaakte de afname van het arbeidsdeel? Het Stolper-Samuelson theorema geeft ons 

vraagtekens. Het omvattende onderzoek van de OECD uit 2008 omtrent 

inkomensongelijkheid vertelde ons dat alhoewel er grote verschillen bestaan tussen 

verschillende industriële sectoren inzake het niveau van het arbeidsdeel, deze vermindering 

van het arbeidsdeel heeft plaats gevonden in de meeste van hen, zij het in verschillende mate 

(OECD, 2008). Dit zou betekenen dat de afname van het arbeidsdeel meer is dan enkel 

wijzigingen in de structuur van het BBP, namelijk van industrieën met een hoger loonaandeel 

naar deze met een lager loonaandeel.  

Empirisch onderzoek van Bentotila en Saint-Paul uit 2003 naar de bepalende factoren van de 

daling van het arbeidsdeel op sectoraal niveau benadrukt volgende determinanten20: de 

invloed van hogere kapitaal-output ratio’s, hogere reële prijs van olie, sterkere technologische 

vooruitgang die arbeid niet verhoogt en (zij het op een minder duidelijke manier) grotere 

aanpassingskosten voor arbeid (gemeten door middel van hogere tewerkstellingsgroei) en 

lagere onderhandelingskracht van arbeiders (gemeten aan de hand van industriële conflicten) 

(OECD, 2008). Opvallend is dat Bentotila en Saint-Paul niet wijzen naar handelsgerelateerde 

factoren zoals het Stolper-Samuelson theorema. Dit lijkt overeen te stemmen met het feit dat 

het arbeidsinkomen in Mexico al voorafgaand aan de handelsliberalisering sterk daalde. 

 
Doordat lonen voor mensen in de laagste regionen van de inkomensverdeling vaak een groter 

deel van het inkomen vormen dan voor mensen aan de top van deze distributie, gaat men er 

dikwijls van uit dat een lager arbeidsdeel in het totale inkomen een vermindering betekent van 

het aandeel huishoudelijke inkomen dat naar mensen met een lager inkomen gaat (OECD, 

2008). Deze redenering gaat echter niet automatisch op. Er is geen noodzakelijk verband 

tussen het arbeidsdeel van het inkomen en het deel huishoudelijk uitgeefbaar inkomen dat 

naar mensen met een laag inkomen gaat. Het OECD-onderzoek wijst er wel op dat het 

inkomen uit kapitaal over het algemeen veel meer oneven verdeeld is over de bevolking dan 

                                                
20 Bentolila S. en Saint-Paul G., 2003, Explaining Movements in the Labor Share, Contributions to 
Macroeconomics, jg. 3, nr. 1, 1-33. 
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lonen. Dit zorgt ervoor dat een stijging van het aandeel kapitaalinkomen in het huishoudelijke 

inkomen de inkomensongelijkheid wel degelijk zal versterken. 
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Grafiek 28: 

Reële arbeidseenheidskost NAFTA-landen, Turkije en Zuid-Korea; 1970-2006/2008 (tussen 0 en 1; 
jaarlijks)
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4.3 Reële lonen 

We stelden in de vorige twee delen van Hoofdstuk 4 al vast dat de inkomensongelijkheid in 

Mexico sinds midden jaar tachtig duidelijk is gestegen en dat daarnaast het aandeel van arbeid in 

het nationale inkomen sterk daalde. Het waardeoordeel over inkomensongelijkheid is vaak 

negatief, maar men aanvaardt dit fenomeen gemakkelijker als de inwoners van een land er op 

andere vlakken wel op vooruit gaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een stijging van de 

reële lonen. Daarom bekijken we in dit deel van Hoofdstuk 4 de evolutie van de reële lonen in 

Mexico van dichterbij. 

Grafiek 29 geeft de evolutie tussen 1976 en 2008 van het wettelijke minimum uurloon in Mexico 

weer. Zeer duidelijk is de sterk dalende tendens die het reële minimum uurloon sinds 1976 

onderging. In periodes van economische recessie (bijvoorbeeld in 1982 en 1995) daalt het 

minimumloon sterker. De belangrijkste daling gebeurde echter vooral gedurende de moeilijke 

jaren tachtig. Ten tijde van de unilaterale Mexicaanse handelsopening in de tweede helft van de 

jaren tachtig ging het minimum uurloon sterk naar beneden. Sinds het jaar 1999 bleef het reële 

minimumloon zo goed als stabiel. Een daling van het wettelijke reële minimumloon betekent een 

sterk verhoogde kans op feitelijke verarming voor veel werkende Mexicanen. De scherpe daling 

hiervan in Mexico verarmt simpelweg de minst verdienende werknemers die zo al enorm 

kwetsbaar zijn. 
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Grafiek 29: 

Reële minimum uurlonen Mexico 1976-2008
(US dollar PPP, Consument Prijs Index basisjaar 2005, jaarlijks)
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(OECD, 2011g) 
 
Grafiek 30 geeft de verhouding weer van het minimumloon ten opzichte van het gemiddelde loon 

van een voltijdse Mexicaanse werknemer voor de periode 1975-2005. De vorige grafiek toonde 

ons al dat sinds 1976 de reële waarde van het Mexicaanse minimumloon enorm naar beneden is 

gegaan. Grafiek 30 plaatst de daling van het reële minimumloon in perspectief en toont dat ook 

de kloof tussen het laagst mogelijke loon en het gemiddelde loon in Mexico heel wat groter werd. 

Dit kan de afstand tussen verschillende inkomensgroepen mogelijk nog verder doen stijgen. De 

mogelijkheid om in 2005 arbeiders tewerk te stellen aan minder dan 20 procent van het 

gemiddelde Mexicaanse loon is nu bijvoorbeeld aanwezig. De scherpste daling van deze 

verhouding gebeurde in de periode van unilaterale liberalisering tussen 1986 en 1993. Dergelijke 

sterke daling van het minimumloon zoals aangetoond in Grafiek 29 en Grafiek 30 kan enkel het 

gevolg zijn van een duidelijke beleidskeuze. 
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Grafiek 30:  

Minimumlonen relatief tot gemiddelde lonen van voltijdse werknemers Mexico 1975-2005 
(ratio, lopende prijzen, jaarlijks)
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Het minimumloon wordt wettelijk vastgelegd en geeft ons dus nog geen indicatie van hoe het 

loon van de gemiddelde Mexicaanse werknemer evolueerde in die periode. De volgende drie 

grafieken helpen ons daarbij.  

Grafiek 31 toont de evolutie van de gemiddelde reële lonen per bezette persoon in de industrie 

(uitgezonderd van de maquiladora-sector die zich enkel richt op export) tussen 1980 en 2005. 

Wat onmiddellijk opvalt in Grafiek 31 is dat over deze periode van 25 jaar de reële lonen nog 

geen enkele keer op het niveau van net voor de schuldencrisis zijn teruggekeerd. Verder kunnen 

we de evolutie van de reële lonen sinds 1980 grofweg indelen in vier periodes. Twee periodes 

van dalingen tijdens de twee belangrijkste periodes van economische crisis, namelijk de eerste 

maal tussen 1982 en 1988 ten tijde van de schuldencrisis en haar nasleep en een tweede keer 

tussen 1994 en 1997 gedurende de Mexicaanse  pesocrisis en de periode vlak erna. Daarnaast 

nemen we in deze kwarteeuw ook twee periodes van stijgingen van het reële loon in de industrie 

waar: de eerste tussen 1988 en 1994 in de aanloop naar de NAFTA en de tweede van 1997 tot het 

einde van de data in 2005. 
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Grafiek 31: 

 

Gemiddelde reële lonen per bezette persoon, industriële sector Mexico uitgezonderd maquiladoras 
1980-2005 

(index, basisjaar 1993, jaarlijks)
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De data afkomstig van de Banco de México kunnen we aanvullen met deze van de International 

Labour Organisation (ILO). De ILO levert ons looninformatie volgens economische sector die 

we weergeven in Grafiek 32 en Grafiek 33. De data voor beide grafieken zijn afkomstig van de 

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU, Nationale Enquête van Stedelijke Tewerkstelling) 

uitgevoerd door het Mexicaanse INEGI. Het betreffen twee verschillende series van dezelfde 

enquête maar met een verschillende methodologie. Het gaat in deze grafieken om kortere en 

recentere perioden in vergelijking met Grafiek 31, maar ze geven ons een idee van de evolutie 

van de reële lonen in de verschillende economische sectoren. 

In zowel Grafiek 32 als Grafiek 33 valt de loonevolutie in de industrie zo goed als samen met de 

evolutie van de lonen in de totale economie. Dit maakt de extrapolatie van de waarden van 

Grafiek 31 voor de industrie naar de gehele economie overtuigender. Deze extrapolatie kan 

interessant zijn, aangezien we voor Grafiek 31 beschikking hebben over een langere tijdsperiode. 

De evoluties van de lonen in Grafiek 32 en Grafiek 33 blijken niet helemaal overeen te komen 

met deze in Grafiek 31. De reële lonen in de industrie gaan in Grafiek 31 tussen 1988 en 1994 

namelijk in stijgende lijn.  Terwijl volgens Grafiek 32 de reële lonen in de industrie al dalen 

vanaf 1991, in plaats maar vanaf 1994 zoals in Grafiek 31. In de periode na 1994 vertoont de 

evolutie van de reële lonen in de industrie wel gelijkaardige tendensen in alle drie de grafieken.  
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Opvallend is dat de lonen in de verschillende economische sectoren op dezelfde wijze evolueren 

en met een soortgelijke intensiteit. De looncijfers van Grafiek 31 waren beschikbaar tot 2005. 

Grafiek 33 toont ons echter dat de reële lonen tussen 2005 en 2007 in alle sectoren blijven 

omhoog gaan. Vermoedelijk keerden de reële lonen zo voor de eerste maal opnieuw terug naar 

het niveau van net voor de schuldencrisis. Dit waarschijnlijk slechts kortstondig, want in 2008 

laat de economische crisis zich al voelen en kennen alle sectoren, uitgezonderd de landbouw, een 

merkbare daling van de reële lonen. Stel nu dat de reële lonen opnieuw de conjunctuur volgen 

zoals eerder bleek in Grafiek 31. Dat zou betekenen dat mogen we aannemen dat de economische 

crisis van 2008 en 2009, die Mexico zwaar trof, zich opnieuw zal vertaald hebben in sterk 

gedaalde reële lonen.  

 

In punt 4.3 leerden we dat het Mexicaanse minimumloon sinds 1976 enorm daalde, vooral tijdens 

de jaren tachtig. Ook de verhouding tussen het minimumloon en het gemiddelde loon van een 

voltijdse Mexicaanse werknemer kreeg klappen. De bescherming die het minimumloon vormt, 

verminderde dus scherp. Verder bleek dat de Mexicaanse werknemers uit de industrie er sinds de 

vooravond van de schuldcrisis reël op achteruit gingen. Indien we deze vaststelling nu 

extrapoleren naar de totale economie, zoals we eerder voorstelden, is dit toch een interessante 

vaststelling. 

Grafiek 32: 

Reële maandlonen per sector Mexico 1991-2004 
(Nuevo Peso, constante prijzen 2005, jaarlijks)
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Grafiek 33: 

Reële maandlonen Mexico per sector 1995-2008 
(Nuevo Peso, constante prijzen 2005, jaarlijks) 
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(LABORSTA, 2011b) 
 

4.4 Verband reële lonen, handel en BDI’s 

In punt 4.4 gaan we na of we een statistisch significante correlatie ontdekken tussen de sectorale 

reële lonen en hun respectievelijke export – en investeringsquoten voor de periode 1995-2008 

(zie Bijlage 1 voor de data in kwestie). Op die manier wordt het mogelijk een link te leggen 

tussen de evolutie van de reële lonen en twee uitdrukkingen van globalisering, namelijk de export 

(handel) en BDI’s. De loondata zijn dezelfde als deze uit Grafiek 15, maar gedetailleerder. De 

export – en investeringsquoten berekenden we aan de hand van data uit de OECD-database.  

Gezien de eigenschappen van onze data en ons objectief in punt 4.4 kozen we ervoor om in SPSS 

een bivariate correlatie uit te voeren en de Pearson-coëfficiënt te berekenen. De twee variabelen 

die we hiervoor gebruiken zijn de reële lonen van een specifieke sector en de respectievelijke 

exportquoten of diezelfde sectorale reële lonen en de bijhorende investeringsquoten (telkens voor 

de periode 1995-2008). De sectorale data, zowel de lonen als de twee quoten, gebruiken allemaal 

de ISIC Rev.3 onderverdeling.  
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We bekwamen in totaal twee statistisch significante correlaties, telkens tussen de variabelen 

sectorale reële lonen en exportquoten (voor alle resultaten zie Bijlage 2). De eerste statistisch 

significante correlatie vonden we voor de reële lonen en de exportquoten van de industrie (p = 

.001; r = .764; n = 14). De reële lonen in de industrie correleren dus positief en relatief sterk met 

de exportquoten. Een hogere exportintensiteit in de industrie ging dus samen met hogere reële 

lonen. De proportie verklaarde variantie van deze correlatie is bovendien redelijk hoog: r2 = .584.  

De tweede significante correlatie stelden we vast tussen de reële lonen in de toeleveringssector 

van elektriciteit, gas en water en de bijhorende exportquoten (p = .048; r = .536; n = 14). 

Opnieuw gaat het om een positieve correlatie tussen de reële lonen in deze sector en de 

respectievelijke intensiteit van de export. Ook deze tweede correlatie is niet echt zwak. Voor 

deze correlatie is de proportie verklaarde variantie wat lager, maar nog altijd aanzienlijk: r2 = 

.287. De correlatie is wel sterker voor de industrie dan voor de toeleveringssector, mogelijk door 

de sterkere exportintensiteit van de industriële sector (gemiddelde exportquote: 0,359; 

gemiddelde exportquote toeleveringssector: 0,005).21  

De exportintensiteit is wel niet bepalend voor het bestaan van een positieve correlatie tussen de 

variabelen, aangezien er zelfs nog twee sectoren een grotere exportquote hebben dan de 

toeleveringssector van elektriciteit, gas en water. Verder blijft de n-waarde van deze 

berekeningen wel betrekkelijk klein, waardoor nog altijd enig voorbehoud opportuun is bij de 

resultaten. 

Toch mogen we de significante correlaties die we vaststelden relatief sterk noemen. Vooral de 

positieve correlatie tussen de reële lonen en de exportquoten van de industrie (1995-2008) had 

gunstige waarden. Een hogere exportintensiteit in de Mexicaanse industrie ging dus samen met 

hogere reële lonen. Hierdoor ging een intensere globalisering voor de arbeiders gepaard met een 

beter inkomen. Over causaliteit kunnen we ons hier echter niet uitspreken, maar het verband is 

wel duidelijk. 

 
4.5 Besluit 

In Hoofdstuk 4 stelden we vast dat de inkomensongelijkheid in Mexico tussen 1984 en 1994 

sterk steeg, namelijk tussen de 5 en 7 procentpunten. Tot 2000 blijft deze zo goed als stabiel met 

slechts kleine dalingen tussen de 0,02 en 1 procentpunt. Tussen 2000 en 2004 verbeterde de 

ongelijkheid sterk, met naargelang de bron dalingen tussen 5,82 en 0,6 procentpunten (drie van 

                                                
21 De gemiddelde exportquote van de industrie is trouwens de grootste van alle sectoren. De andere gemiddelden 
zijn: 0,326 (mijnbouw), 0,111 (primaire sector), 0,001 (andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke 
dienstenactiviteiten), 0,00002 (vastgoed -, verhuur - en zakenactiviteiten). 
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de vier bronnen wijzen op dalingen van meer dan 3 procentpunten). Na 2004 lopen de data 

uiteen. De twee resterende databronnen wijzen ofwel op een stabilisatie of opnieuw op een 

stijging van de Gini-coëfficiënt.  

Het arbeidsinkomen daalde in Mexico over de periode 1970-2008 met 20 %. Verder viel ons de 

similariteit op van de fluctuaties van de nationale arbeidsinkomens van Mexico, Turkije en Zuid-

Korea, drie landen die niet tot de traditionele industrielanden behoren. In traditionele 

ontwikkelde landen zoals de VS en Canada daalde het arbeidsaandeel ook, maar veel beperkter. 

Duidelijk zijn de scherpere dalingen van de Mexicaanse reële arbeidseenheidskost tijdens 

periodes van economische crisis. Dit houdt het arbeidsinkomen echter niet tegen om ook tijdens 

economische bloeiperiodes te dalen. De daling van het arbeidsinkomen in alle behandelde landen 

en in de meeste economische sectoren is niet volgens de voorspellingen van het Stolper-

Samuelson theorema. Empirisch onderzoek wees als verklaring voor de waargenomen daling 

onder andere naar de invloed van hogere kapitaal-output ratio’s en sterkere technologische 

vooruitgang. 

De data van de reële Mexicaanse lonen waren ook niet overtuigend. Om te beginnen daalde het 

reële minimumloon al enorm, ook de verhouding tussen het minimumloon en het gemiddelde 

loon kreeg klappen. De bescherming van werknemers verminderde hierdoor sterk. Tot 2005 zijn 

de reële lonen in de Mexicaanse industrie nog niet teruggekeerd naar het niveau van de 

vooravond van de schuldcrisis. De werknemers uit de industrie gingen er tussen 1981 en 2005 

dus reël op achteruit. Samen met de gestegen ongelijkheid is dit een weinig positief rapport voor 

deze periode. 

Ten slotte stelden we in punt 4.4 twee statistisch significante correlaties vast tussen de reële 

lonen en exportquoten van twee Mexicaanse economische sectoren telkens voor de periode 1995-

2008. De sterkste positieve correlatie kwam naar voor tussen de lonen en exportquoten van de 

industrie. Een intensere globalisering ging voor de industrie (de sector met de grootste 

gemiddelde exportintensiteit) samen met hogere reële lonen. Over causaliteit spreken we ons niet 

uit, maar het sterke verband tussen beide variabelen is duidelijk. De stijgende exportintensiteit 

over de betreffende periode was dus positief voor deze werknemers.  
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Hoofdstuk 5: Verklaringen uit de economische literatuur 
 
In Hoofdstuk 4 kregen we een duidelijk beeld hoe de Mexicaanse inkomensverdeling en reële 

lonen recent evolueerden, maar het blijft zoeken naar een verklaring voor de ontwikkeling van de 

inkomensdistributie. Hoofdstuk 5 biedt hierop een antwoord door de resultaten te bekijken die de 

economische literatuur met betrekking tot dit onderwerp bekwam.   

In de literatuur verdeelt men de recente evolutie van de Mexicaanse ongelijkheid vaak onder in 

twee periodes, namelijk de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-periode wanneer de 

ongelijkheid aanzienlijk verslechterde en de periode na het ingaan van de Noord-Amerikaanse 

vrijhandelsovereenkomst die een verbetering van de ongelijkheid kende. In 5.1 zullen we starten 

met de periode voorafgaand aan de NAFTA, waarin Mexico toetrad tot de GATT en unilateraal 

haar handel liberaliseerde. 5.2 bespreekt dan de empirische resultaten voor de evolutie gedurende 

de NAFTA-periode. Ook dit hoofdstuk sluiten we af met een deelbesluit. 

 

5.1 De GATT-periode 

Onderzoekers stellen in de GATT-periode in Mexico allemaal, tegen de verwachtingen in, een 

sterke verhoging van de inkomensongelijkheid vast. Over deze flinke stijging is men het eens, 

maar voor de verklaring kijkt men in verschillende richtingen. Opvallend is dat deze sterke 

stijging gebeurde in een periode van doorgedreven unilaterale handelsliberalisering. Daardoor 

keek men ook in die richting. De meest gekende theorie die handel verbindt met de 

inkomensverdeling, het Heckscher-Ohlin model en het bijhorende Stolper-Samuelson theorema, 

voorspelde natuurlijk een daling van de skill premium (zie Hoofdstuk 2). De reden hiervoor is dat 

men Mexico meestal ziet als een land waar er een relatieve overvloed is aan ongeschoolde arbeid. 

Op die manier voorspelt het Stolper-Samuelson theorema in Mexico een daling van de 

inkomensongelijkheid bij handelsopening. Het tegenovergestelde gebeurde echter, waardoor 

deze evolutie een druk besproken thema werd. 

Bovendien steeg de ongelijkheid niet enkel in Mexico, maar ook andere ontwikkelingslanden 

ondergingen dezelfde evolutie (Harrison, McLaren & McMillan, 2010). Vaak was dit eveneens 

in een periode van belangrijke handelshervormingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere 

Colombia, Argentinië, Brazilië, Chili, India en China. 

Onderzoek stelde vast dat de stijging van de skill premium één van de belangrijkste redenen was 

voor de stijgende loonsongelijkheid (Goldberg & Pavcnik, 2007). Het belang van de skill 

premium voor de evolutie van de inkomensverdeling krijgt reflectie in het feit dat de 

belangrijkste en meest geciteerde empirische onderzoeken voor de GATT-periode in Mexico 
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allemaal wijzen naar de skill premium als verklarende factor. Wetenschappers zijn het over het 

algemeen eens dat de reden voor de oplopende skill premium een gestegen vraag naar opgeleide 

arbeid was. Het is inzake de oorzaak van deze stijgende vraag naar opgeleide arbeiders dat er 

uiteenlopende meningen bestaan. 

Feenstra en Hanson verklaren de stijging van de vraag naar geschoolde arbeid door te wijzen op 

de toegenomen outsourcing door ‘noordelijke’ multinationals in het zuiden. Om dit ook 

empirisch te staven, passen ze hun model uit 1996 dat we in Hoofdstuk 3 beschreven, toe op 

Mexico (Feenstra & Hanson, 1997). Gezien maquiladoras de belangrijkste bestemmingen zijn 

van BDI’s in Mexico, analyseren ze door middel van de regionale activiteiten van die 

maquiladoras de grootte van de BDI’s per Mexicaanse deelstaat. Feenstra en Hanson vinden een 

positieve correlatie tussen BDI’s en de relatieve vraag naar geschoolde arbeid. Hun berekeningen 

wijzen er bovendien op dat BDI’s voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor het 

gestegen aandeel van geschoolde arbeid in de totale lonen. 

Andere papers leggen de reden voor de verhoogde vraag naar geschoolde arbeid bij het bestaan 

van een skill-biased technologische verandering. Esquivel en Rodríguez-López proberen aan de 

hand van een methode gebruikt door Leamer (1998) de invloed van technologische vooruitgang 

en handel op de evolutie van de reële lonen van geschoolde en ongeschoolde arbeiders in de 

productie-industrie af te zonderen (Esquivel & Rodríguez-López, 2003).22 Dit doen ze voor de 

periodes 1988-1994 en 1994-2000. Hun onderzoek suggereert dat de handelsliberalisering in 

Mexico inderdaad had moeten leiden tot een lagere loonsongelijkheid tussen 1988-1994, zoals 

het Stolper-Samuselson theorema voorspelt. Zoals bekend, gebeurde echter het omgekeerde, de 

Stolper-Samuelson effecten waren namelijk meer dan geneutraliseerd door de sterke invloed van 

de technologische vooruitgang op het reële loon van ongeschoolde arbeiders. 

Cragg en Eppelbaum zien in alle sectoren van de economie een intensifiëring van het gebruik van 

geschoolde arbeid en wijzen daarvoor naar het belang van technologische verandering voor deze 

stijging (Cragg & Eppelbaum, 1996). Het gaat dus om technologische verandering die 

geschoolde arbeid bevoordeelt en nog versneld wordt door de verhoogde buitenlandse 

competitie. Bovendien sluiten hun data uit dat de stijging van de skill premium zou te maken 

hebben met industriespecifieke vaardigheden. Ze vinden daarentegen dat die voor de helft zou te 

wijten zijn aan overdraagbare taakspecifieke vaardigheden die niet afhangen van een industrie. 

Cragg en Eppelbaum leggen de oorzaak van de uitlopende skill premium dus bij een skill-biased 

technologische verandering. 

                                                
22 Leamer, E., 1998, In search of Stolper–Samuelson linkages between international trade and lower wages, in : 
Collins S. (ed.), Imports,Exports and the American Worker, Brookings Institution, Washington DC, 141–202. 
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Hanson en Harrison kijken naar andere, handelsgerelateerde factoren om de stijgende skill  

premium te verklaren (Hanson & Harrison, 1999). Door te kijken naar data van Mexicaanse 

productiebedrijven tussen 1984 en 1990 komen ze tot de vaststelling dat de sterke, unilaterale 

tariefdaling aan de vooravond van de Mexicaanse toetreding tot de GATT op een 

disproportionele manier industrieën trof die relatief intensief gebruik maakten van ongeschoolde 

arbeid. De openstelling voor de handel stelde Mexico, zo argumenteren de auteurs, bloot aan heel 

wat landen die relatief rijker zijn aan ongeschoolde arbeid, zoals China. De verhoogde competitie 

vanuit die landen vanaf 1985 lijkt volgens de auteurs dan ook te hebben bijgedragen aan een 

daling in de relatieve verloning van ongeschoolde arbeid. Indien dit klopt, was de stijging van de 

loonsongelijkheid voorafgaand aan de NAFTA inderdaad conform de voorspellingen van het 

Stolper-Samuelson theorema. 

In tegenstelling tot Hanson en Harrison vindt Robertson wel bewijs voor de relatieve prijsstijging 

van skill-intensieve goederen nadat Mexico toetrad tot de GATT, waarna deze opnieuw naar 

beneden gingen wanneer ook de NAFTA in werking trad (Robertson, 2004). Zowel de evolutie 

van de loonsongelijkheid voor en na NAFTA zijn hierdoor conform de voorspellingen van het 

Stolper-Samuelson theorema. De redenering voor de NAFTA-periode is dat Mexico ditmaal 

sterker integreerde met haar noordelijke buren die relatief rijk zijn aan geschoolde arbeid in 

vergelijking met haar eigen economie. Daardoor daalden in Mexico ditmaal de relatieve 

vergoeding van geschoolde arbeid en bij gevolg ook de loonsongelijkheid. De ontbrekende 

schakel in de redenering van Hanson en Harrison, bewijs voor de relatieve prijsstijging van skill-

intensieve goederen, werd hiermee door Robertson geleverd. 

De argumenten van Hanson en Harrison behoren, zoals Esquivel (2010) stelt, tot die groep 

theorieën over de gestegen Mexicaanse ongelijkheid die factoren benadrukt die inwerken op het 

onderste deel van de inkomensverdeling (Esquivel, 2010). Dat is het deel van de 

inkomensverdeling die over het algemeen bestaat uit minder opgeleide en minder ervaren 

arbeiders. Esquivel slaagt er echter in om aan de hand van loondata van Campos-Vázquez (2010) 

aan te tonen dat tussen 1989 en 1994 het overgrote deel van de veranderingen in de 

loondistributie in het bovenste deel ervan gebeurden. Dit betekent dat de stijgende 

loonsongelijkheid in die periode enkel kan uitgelegd worden aan de hand van de door Esquivel 

waargenomen stijging van de lonen van hoogopgeleide en zeer ervaren werknemers. Deze 

vaststelling sluit volgens Esquivel de verklaringen voor de gestegen ongelijkheid uit die de 

nadruk leggen op het onderste deel van de loonsverdeling, zoals deze van Hanson en Harrison 

(1999). 
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Verhoogen verbindt handel met loonsongelijkheid door te kijken naar stijgende productkwaliteit 

als gevolg van verhoogde export (Verhoogen, 2008). Via een schok in de wisselkoers onderzoekt 

Verhoogen de invloed van handel op Mexicaanse bedrijven. Het resultaat van zijn onderzoek was 

dat gedurende de peso-crisis (1993-1997) aanvankelijk grotere, meer productieve bedrijven meer 

geneigd waren om zowel hun exports, white-collar lonen, blue-collar lonen en ISO 9000-

certificaten te verhogen dan aanvankelijk kleinere, minder productieve bedrijven. Deze 

differentiële verandering was bovendien groter dan in de periode ervoor en erna, waar geen 

devaluaties plaatsvonden. Bovendien vond Verhoogen bewijs dat de differentiële loonstijgingen 

in dergelijke periodes groter waren voor white-collar dan blue-collar arbeiders. Dat zou 

betekenen dat een verbetering van de kwaliteit van de geproduceerde goederen zowel de 

loonsongelijkheid binnen bedrijven als over bedrijven heen verhoogt. Dit mechanisme doet 

Verhoogen besluiten dat de loonsongelijkheid binnen dezelfde industrie zal stijgen na een 

wisselkoersschok. Verhoogen haalt bovendien andere onderzoeksresultaten aan om aan te tonen 

dat dit mechanisme van kwaliteitsverhoging een meer algemeen fenomeen kan zijn dat men kan 

toepassen bij elke bilaterale vermindering van de handelskosten.  

Andere invalshoeken blijven echter mogelijk, zoals de paper van López-Acevedo die wijst naar 

de factor opleiding als belangrijke verklaring voor veranderingen in de verloningsdistributie 

(López-Acevedo, 2006). Volgens López-Acevedo stegen tussen 1988 en 1997 de opbrengsten 

van opleiding in Mexico nog, in het bijzonder voor de hogere opleidingsniveaus en in het hogere 

deel van de conditionele loondistributie. Het argument van López-Acevedo is dat veranderingen 

in de relatieve lonen tussen opleidingsgroepen altijd de belangrijkste factor zijn in het bepalen 

van veranderingen in de ongelijkheid. In 5.2 gaan we verder in op dit artikel. 

Behrman, Birdsall en Szekely onderzochten aan de hand van een nieuwe dataset de impact van 

het beleid op loonverschillen in 18 landen uit Latijns-Amerika voor de periode 1977-1998 

(Behrman, Birdsall & Szekely, 2003). Het dominerende beleid in die periode in Latijns-Amerika 

staat bekend als de Washington Consensus. Deze sterk liberaliserende beleidskeuze had volgens 

onze drie onderzoekers over het algemeen inderdaad tot gevolg dat de loonsongelijkheid steeg. 

Dit effect is volgens hen echter slechts tijdelijk en neigt ernaar om na een tijdje uit te doven. Dit 

zou in Mexico de stijging tijdens de GATT-periode verklaren, alsook de daling na de intrede van 

de NAFTA. 
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5.2 De NAFTA-periode 

Over de onverwachte stijging van de inkomens - of loonsongelijkheid in Mexico ten tijde van een 

doorgedreven liberalisering van de economie is al veel geschreven. Dat de inkomensongelijkheid 

achteraf ook weer ging dalen, maakte een verklaring van dit fenomeen door één en dezelfde 

theorie nog moeilijker zoals Robertson (2007) opmerkte en stelde veel economen weer voor een 

raadsel. We overlopen hierna de onderzoeken die al een poging ondernamen om deze nieuwe 

wijziging in de evolutie van de ongelijkheid te verklaren.  

Via een kwantiele decompositie vindt Campos-Vázquez dat de post-NAFTA-daling van de 

loonsongelijkheid wordt veroorzaakt door een daling in de opbrengsten van opleiding en 

mogelijke ervaring (Campos-Vázquez, 2010). Dit is vooral het geval voor de top van de 

loonsverdeling. De belangrijkste redenen voor deze daling in opleidingsopbrengsten zijn zowel 

aanbod- als vraagfactoren. Vanwege de sterke stijging van de inschrijvingen aan de Mexicaanse 

universiteiten na 1994 steeg het aandeel van hoogopgeleide arbeiders op de arbeidsmarkt. Het 

gestegen aanbod werd echter niet beantwoord door een grotere vraag naar hoogopgeleiden. Het 

gevolg was dat universitairen een neerwaartse druk uitoefenden op de lonen van topfuncties en 

de graad er net onder.  

Esquivel zoekt naar een verklaring voor de daling van de Mexicaanse inkomensongelijkheid door 

middel van een Gini-decompositieanalyse volgens inkomstenbron (Esquivel, 2010). De uitkomst 

van zijn onderzoek is dat arbeidsinkomen, buitenlandse geldtransfers en overheidstransfers 

(vooral via het publieke programma Progresa/Oportunidades) allemaal een belangrijke factor 

waren in deze daling. Verder toonde Esquivels analyse aan dat in stedelijke gebieden vooral het 

arbeidsinkomen zeer belangrijk was. In rurale regio’s daarentegen speelden vooral de publieke 

transfers een belangrijke rol. Esquivel toetst ook mogelijke hypotheses voor de verklaring van de 

daling van de inkomensongelijkheid onder NAFTA aan eigen berekeningen op basis van 

loondata van Campos-Vázquez (2008). Dit leidt Esquivel ertoe om de verklaring die Campos-

Vázquez argumenteert inzake de verandering van de samenstelling van de Mexicaanse 

beroepsbevolking te verkiezen boven andere.  

De hypothese die voor Esquivel aan kracht verliest ten voordele van deze van Campos-Vázquez, 

is deze beargumenteerd door Robertson (2007). De argumentatie van Robertson gaat als volgt: 

Mexicaanse niet-maquiladora productiearbeiders veranderden van substituten voor Amerikaanse 

productiearbeiders in het GATT-tijdperk in aanvullingen op Amerikaanse productiearbeiders in 

de NAFTA-periode (Robertson, 2007). Robertson suggereert dat een shift weg van ‘totale’ 

productie naar assemblageproductie als aanvulling op de Amerikaanse productieketen de 
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reoriëntatie van de Mexicaanse niet-maquiladora productiesector zou kunnen verklaren. Opdat 

Mexicaanse integratie in de Amerikaanse productieketen dalende loonsongelijkheid kan 

verklaren via het Stolper-Samuelson theorema, moeten twee belangrijke voorwaarden vervuld 

zijn. Vooreerst moeten de assemblageactiviteiten minder skill-intensief zijn dan niet-

assemblageproductie. Daardoor zullen de assemblagesector en de rest van de Mexicaanse 

productiesector verschillen in skill-niveaus. Ten tweede moet de relatieve prijs van de minder 

skill-intensieve activiteit aan het stijgen zijn. Robertson vindt suggestief bewijs dat deze twee 

voorwaarden vervuld zijn, wat de integratie van Mexico in de Amerikaanse productieketen zou 

toevoegen als verklaring voor de dalende loonsongelijkheid onder NAFTA. 

Een belangrijke tekortkoming van de literatuur omtrent de evolutie van de inkomensongelijkheid 

in Mexico, zo argumenteert Chiquiar, is het negeren van de spatiale dimensie van mogelijke 

gevolgen van globalisering (Chiquiar, 2008). Aangezien niet alle regio’s in Mexico op dezelfde 

manier verbonden zijn met de internationale markten en als inputs niet perfect mobiel zijn, zullen 

hun prijzen regionaal verschillend reageren op handelsliberalisering. De meeste studies 

gebruiken echter steeds nationale variaties in bescherming om de invloed van de handelsopening 

op de Mexicaanse lonen te bestuderen. Dit kan volgens Chiquiar verklaren waarom men geen 

Stolper-Samuelson reacties terugvindt. Chiquiars eigen onderzoek concentreert zich op de jaren 

negentig onder NAFTA. Hij vindt dat regio’s met een grotere blootstelling aan internationale 

markten een relatieve stijging in loonniveaus en een relatieve daling in de skill premium 

vertoonden in vergelijking met meer naar binnen gerichte regio’s. De reactie van de Mexicaanse 

lonen in de jaren negentig waren volgens het onderzoek van Chiquiar dus conform de 

voorspellingen van het Stolper-Samuelson theorema. Daarom concludeert Chiquiar dat na 

handelsliberalisering de loonongelijkheid in een skill-arm land kan stijgen als men de spatiale 

dimensie van deze ongelijkheid in rekening brengt. 

Robertson analyseert de relatieve bijdrage van regionale effecten aan de loonsongelijkheid door 

middel van een decompositie van de ongelijkheidsmaatstaf in intraregionale en interregionale 

effecten (Robertson, 2007). Hij kiest voor Mexico daarvoor de Theil-index uit, gebaseerd op 

stalen van data uit de Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU, Nationale Stedelijke 

TewerkstellingsEnquete). Na deze decompositie kwam Robertson tot het resultaat dat 

intraregionale effecten verantwoordelijk waren voor 96,6 tot 99,6 procent van de veranderingen 

in de loonsongelijkheid volgens de Theil-index. Onderzoekers die dit onderzochten voor Brazilië 

kwamen tot gelijkaardige resultaten, voorbeelden daarvan zijn Pavcnik, Blom & Goldberg 
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(2004), Gonzaga, Menezes Filho & Terra (2006) en Ferreira, Leite & Wai-Poi (2007).23 Dit 

ontkracht natuurlijk de bevindingen van Chiquiar omtrent het belang van interregionale effecten 

voor de loonsongelijkheid. 

López-Acevedo, die we in 5.1 al vermeldden, onderzoekt loonsongelijkheid in Mexico met de 

nadruk op de rol van opleiding (López-Acevedo, 2006). Zij argumenteert in haar paper dat 

veranderingen in de relatieve lonen tussen opleidingsgroepen (wat vergelijkbaar is met de skill 

premium) altijd de belangrijkste factor zijn in het bepalen van veranderingen in de ongelijkheid. 

Verder toonden haar data aan dat de factor opleiding in de loop der jaren steeds belangrijker werd 

in Mexico betreffende haar bijdrage in de bepaling van de inkomensongelijkheid. Bovendien 

vond zij dat veranderingen in de distributie van opleiding (zoals bijvoorbeeld Campos-Vázquez 

(2010) beschrijft, zie supra) en in de relatieve lonen tussen opleidingsgroepen altijd conform 

waren met wijzigingen in de loondistributie. De verklaring voor de verbetering van de 

loonsongelijkheid na 1997 is volgens López-Acevedo dan ook de daling van 

opleidingsopbrengsten met name voor hogere opleidingsniveaus en in de middenste en lagere 

regionen van de conditionele loondistributie.  

De twee onderzoekers Cañonero en Werner argumenteerden in hun artikel uit 2002 dat bij 

handelsliberalisering het Stolper-Samuelson effect een langetermijneffect is en onderzoeken de 

periode voorafgaand aan de NAFTA (Cañonero & Werner, 2002). De recente verkleining van de 

inkomensongelijkheid in Mexico plaatst de argumenten van Cañonero en Werner opnieuw op de 

voorgrond. Op korte termijn speelt bij handelsopening volgens de onderzoekers het effect dat de 

veranderingen van de relatieve prijzen als gevolg ervan mogelijk een verhoging van de import 

van kapitaalgoederen veroorzaken. Veronderstellen we dat kapitaal en niet-opgeleide arbeid 

gemakkelijk verwisselbaar zijn, terwijl geschoolde arbeid sector-specifiek is op korte termijn, 

dan zal de grotere aanwezigheid van kapitaalgoederen uiteindelijk een gestegen relatieve vraag 

naar geschoolde arbeid in elke sector met zich meebrengen. Volgens Cañonero en Werner 

veroorzaakte dit mechanisme de stijgende skill premium zoals Mexico die waarnam in de GATT-

periode. Het is pas later dat de verwachte Stolper-Samuelson effecten optreden. 

Esquivel en Rodríguez-López (2003), die we in punt 5.1 al bespraken, wezen ook vooral op een 

skill-biased technologische verandering als verklarende factor, net zoals Cañonero en Werner 

(2002), maar ook Cragg en Eppelbaum (1996). Ter herinnering, Esquivel en Rodríguez-López 
                                                
23 Pavcnik N., Blom A. en Goldberg G., 2004, Trade Liberalization and Industry Wage Structure: 
Evidence from Brazil, The World Bank Economic Review, jg. 18, nr. 3. 
Gonzaga G., Menezes Filho N. en Terra C., 2006, Trade Liberalization and the Evolution of 
Skill Earnings Differentials in Brazil, Journal of International Economics, jg. 68, nr. 2, 345–367. 
Ferreira F., Leite P. en Wai-Poi M., 2007, Trade Liberalization, Employment Flows, 
and Wage Inequality in Brazil, World Bank Policy Research Working Paper, nr. 4108. 
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argumenteren niet dat Stolper-Samuelson effecten slechts op lange termijn werken. Volgens deze 

onderzoekers waren ze in beide periodes, GATT en NAFTA, steeds aanwezig, maar in de 

GATT-periode werden ze geneutraliseerd door de sterkere invloed van technologische 

vooruitgang (Esquivel & Rodríguez-López, 2003). Voor de periode 1994-2000 stelden Esquivel 

en Rodríguez-López een lichte stijging van de loonsongelijkheid vast, in tegenstelling tot onze 

eigen resultaten. De effecten van handelsliberalisering waren volgens hen zo goed als nul, 

waardoor de lichte stijging opnieuw was te wijten aan de invloed van technologische 

verandering. De resultaten van beide auteurs waren voor de periode 1994-2000 echter minder 

duidelijk. 

5.3 Besluit 

Net zoals in Hoofdstuk 2 lopen in Hoofdstuk 5 de meningen van de onderzoekers uiteen, ditmaal 

over de redenen van de eerst stijgende en daarna dalende inkomensongelijkheid in Mexico. Toch 

kunnen we echter verschillende gelijkenissen opmerken. 

De belangrijkste onderzoeken naar de oorzaak van de gestegen ongelijkheid in Mexico wijzen 

naar de skill premium. Over het algemeen leggen wetenschappers de reden voor de grotere skill 

premium bij de gestegen vraag naar opgeleide arbeid. Omtrent wat die grotere nood aan 

opgeleide werknemers veroorzaakt, bestaat er onder onderzoekers nog twijfel. De volgende 

verklaringen bracht de literatuur naar voor ter verklaring van de vergrote vraag naar opgeleide 

arbeid of meer algemeen van de gestegen skill premium in Mexico na 1984: outsourcen (BDI’s), 

skill-biased technologische verandering, Stolper-Samuelson effecten, stijgende productkwaliteit 

door export en liberaliserende beleidsveranderingen in het algemeen. De factor stijgende 

productkwaliteit door export, zoals geargumenteerd door Verhoogen (2008), zorgt naast een 

stijgende skill premium ook voor een grotere loonsongelijkheid over bedrijven heen. 

Tegen de verwachtingen in ging de Mexicaanse inkomens – of loonsongelijkheid tijdens de 

NAFTA-periode opnieuw dalen, conform wat men zou verwachten aan de hand van het Stolper-

Samuelson theorema. Op die manier won het theorema opnieuw aan overtuigingskracht ter 

verklaring van deze verassende wending. Net zoals men voor de stijgende loonsongelijkheid voor 

1994 bijna enkel wees naar de skill premium, legt het besproken onderzoek naar de dalende 

loonsongelijkheid onder NAFTA de oorzaak uitsluitend bij een dalende skill premium. De 

geargumenteerde verklaringen voor deze verkleinende skill premium kunnen we onderverdelen in 

twee groepen: veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking (distributie van 

onderwijs) en Stolper-Samuelson effecten. 
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Discussie en algemeen besluit 
 
In het laatste deel van deze masterproef proberen we in punt A de resultaten van de verschillende 

hoofdstukken met elkaar te vergelijken en te verbinden. We sluiten deze thesis vervolgens af met 

ons algemeen besluit, waarin we onze belangrijkste bevindingen en conclusies nog eens 

overlopen, de beperkingen van onze masterproef benoemen en suggesties formuleren voor verder 

onderzoek. 

A. Discussie 

In Hoofdstuk 1 kwam duidelijk naar voor dat de doorgedreven handelsliberalisering in Mexico, 

met NAFTA als de kers op de taart, niet alleen stond. Deze beleidskeuze vormde onderdeel van 

een veel bredere liberalisering van de volledige Mexicaanse economie. De economische 

conjunctuur zat ook vaak totaal niet mee. Opgezochte data omtrent de evolutie van de 

minimumlonen toonden een belangrijke dalende trend (Hoofdstuk 4). Dit kan gezien worden als 

een onderdeel van de liberalisering van de Mexicaanse economie. 

De grootste daling van de Mexicaanse handelsbarrières, zo bleek uit Hoofdstuk 1, gebeurde 

unilateraal vanaf 1985 voorafgaand aan de NAFTA. Het is in die periode dat de 

inkomensongelijkheid sterk verslechterde (Hoofdstuk 4). Tijdens de beginjaren van de NAFTA 

(1994-2000) bleef de inkomensverdeling zo goed als stabiel, terwijl dan juist de investerings – en 

handelsstromen in en uit Mexico het snelst gingen stijgen (zie Hoofdstuk 3). In vergelijking met 

de jaren juist ervoor, verminderden de handelsbelemmeringen door NAFTA relatief minder 

(Hoofdstuk 1). Pas tussen 2000 en 2004 kunnen we spreken van een sterke verbetering van de 

Mexicaanse inkomensverdeling (Hoofdstuk 4). 

De handelsliberalisering van Mexico kan gemakkelijk in het oog springen bij een bespreking van 

de recente geschiedenis van het land, maar in deze masterproef kwamen verschillende 

bijkomende ingrijpende veranderingen naar boven. De eerst stijgende en daarna dalende 

inkomensongelijkheid in Mexico gebeurde dus in een context veel ruimer dan enkel die van de 

handelsopening. Een enge focus op de openstelling van de Mexicaanse economie ter verklaring 

van de inkomensverdeling zou verkeerd zijn.De moeilijkheid bestaat erin factoren af te zonderen 

en zo hun relatie te bepalen met de evolutie van de Mexicaanse inkomensverdeling. In Hoofdstuk 

4 vonden wij alvast een betrekkelijk sterke positieve correlatie tussen de gemiddelde reële lonen 

en de exportquoten van de Mexicaanse industrie voor de periode 1995-2008.  
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Verder zagen we in Hoofdstuk 4 dat uit onderzoek van Bentotila en Saint-Paul (2003) in verband 

met de daling van het arbeidsdeel op sectoraal niveau de factor ‘sterke technologische 

verandering die de arbeid niet verhoogt’ naar voor kwam. In Hoofdstuk 5 wezen de artikelen van 

Esuivel en Rodríguez-López (2003) en van Cragg en Eppelbaum (1996) naar de invloed van een 

skill-biased technologische verandering op de verhoogde vraag naar geschoolde arbeid.  

Volgens deze studies moesten dus zowel arbeid in zijn geheel als ongeschoolde arbeid de laatste 

decennia in het defensief ten opzichte van deze technologische veranderingen. Het aandeel van 

arbeid in het inkomen daalde hierdoor en ongeschoolde arbeid verloor terrein op de relatieve 

verloning van opgeleide arbeiders. Het deel van de toegevoegde waarde dat naar de 

productiefactor arbeid gaat, verminderde dus sterk. De verhouding tussen arbeid en kapitaal 

kantelde dus in het voordeel van de productiefactor kapitaal.  

Zoals het OECD-onderzoek (2008) vermeldt, is het inkomen uit kapitaal veel meer oneven 

verdeeld over de bevolking dan lonen (OECD, 2008). Een stijging van het aandeel 

kapitaalinkomen in het huishoudelijke inkomen zal op die manier de inkomensongelijkheid doen 

stijgen. Verder wordt die inkomensongelijkheid ook versterkt door de stijgende skill premium 

vanwege een skill-biased technologische verandering zoals beschreven door de zojuist vermelde 

artikelen. Arbeid vertoeft hier duidelijk in de zwakke positie. Zeker de ongeschoolde arbeiders 

hebben het niet gemakkelijk. Vaak verdient deze groep werknemers sowieso al minder en 

kunnen ze hoogstwaarschijnlijk slechts weinig rekenen op een kapitaalinkomen.  

 

Over het gevoerde theoretische (Hoofdstuk 2) en empirische onderzoek (Hoofdstuk 5) met 

betrekking tot ons onderwerp kunnen we nog enkele opmerkingen maken. 

Desondanks de discrepantie tussen de voorspellingen van het Stolper-Samuelson theorema 

(Hoofdstuk 2) en de evolutie van de inkomensverdelingen na handelsopening in verschillende 

landen, bouwen onderzoeken uit zowel Hoofdstuk 2 als Hoofdstuk 5 voort op dit theorema. 

Feenstra en Hanson (1996) zijn de enigste uit Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 5 gebruiken volgende 

onderzoeken allemaal het Stolper-Samuelson theorema: Feenstra en Hanson (1997), Esquivel en 

Rodríguez-López (2003), Hanson en Harrison (1999), Robertson (2004), Robertson (2007), 

Chiquiar (2008) en Cañonero en Werner (2002). 

Kortom, het Stolper-Samuelson theorema blijft voor veel onderzoekers belangrijk voor de 

verklaring van de inkomensverdeling tijdens en na episodes van handelsliberalisering. Het 

theoretisch onderzoek bracht aanvullingen op het theorema naar voor. De empirische studies 

probeerden de onverwachte reacties van de Mexicaanse inkomensverdeling te verklaren en 

gebruikten daarvoor vaak opnieuw (deels) het Stolper-Samuelson theorema. Toch kwamen er 
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ook verschillende andere mogelijke invloedrijke factoren naar boven, eveneens factoren die geen 

betrekking hebben op handel. 

De modellen rond het kanaal van de industry wage premia die we beschreven in Hoofdstuk 2 

doen voor hun theoretisering allemaal een beroep op de productiviteit van bedrijven. Vaak 

veronderstellen ze dat globalisering leidt tot productiviteitsstijgingen, waardoor hogere lonen 

mogelijk worden en de inkomensverdeling verandert. Ook in het artikel van Verhoogen (2008) 

uit Hoofdstuk 5 speelt de productiviteit van bedrijven een belangrijke rol om de invloed van 

handel op de Mexicaanse loonsverdeling te verklaren. Opvallend is wel dat het kanaal van de 

industry wage premia bijna niet naar voor kwam in Hoofdstuk 5. 

B. Algemeen besluit 

B.1. Algemeen besluit 
 
We sluiten deze masterproef af met ons algemeen besluit. In deze thesis lag onze focus op de 

evolutie van de Mexicaanse inkomensverdeling sinds de handelsliberalisering. We overlopen om 

te beginnen nog eens kort onze belangrijkste bevindingen. 

Vooreerst stelden we vast dat NAFTA, maar ook de handelsopening van Mexico, deel 

uitmaakten van een brede liberalisering van de Mexicaanse economie. Mexico koos na de 

schuldcrisis een nieuw groeimodel gericht op export. Desondanks het nieuwe type beleid kreeg 

het land sinds 1982 vaak te maken met ernstige economische crisissen. Verder vonden we dat de 

afschaffing van handelsbarrières als gevolg van NAFTA niet mag overschat worden. De 

belangrijkste vermindering van de handelsbescherming gebeurde al unilateraal sinds 1985. 

Het theoretisch onderzoek bracht verschillende manieren naar voor hoe globalisering een invloed 

kan hebben op de inkomensdistributie. Modellen die betrekking hadden tot de skill premium of 

de industry wage premia waren het meest overtuigend en gefundeerd. In de empirische 

onderzoeken uit Hoofdstuk 5 naar de evolutie van de Mexicaanse inkomensongelijkheid kwamen 

de mechanismen achter deze twee soorten modellen dan ook naar voor. 

Aan de hand van de Mexicaanse handels – en investeringsstromen leerden we dat dit land enorm 

is geïntegreerd met de VS. Als gevolg van de handelsliberalisering in Mexico namen haar 

handels – en investeringsdata een enorme vlucht. NAFTA versterkte deze trend nog en 

integreerde de Mexicaanse economie nog dieper met haar noordelijke buur. De snelste integratie 

gebeurde tussen 1994 en 2001, waarna dit proces wat vertraagt. Vermoedelijk heeft de 

concurrentie met China hier iets mee te maken. In 2001 trad China namelijk toe tot de WTO en 

verkreeg het het statuut van “meest begunstigde natie” vanwege de VS.  
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De evolutie van de Mexicaanse personele en factoriële inkomensverdeling is over de onderzochte 

periode niet onverdeeld positief te noemen. Tussen 1984 en 2004 is de balans van de 

inkomensongelijkheid negatief. De meest geschikte bronnen, LIS en OECD, wijzen op een 

stijging van respectievelijk 4 en 2 procentpunten van de Gini-coëfficiënt over de periode heen. 

Een belangrijke en niet mis te verstane verslechtering. 

Sinds in 1985 de handelsopening van Mexico begon, daalde het arbeidsinkomen met 9 % tot 

2008. Sinds 1970 ging het arbeidsinkomen in totaal met 20 % naar beneden, veel meer dan in 

rijkere landen zoals de VS en Canada en tegen de verwachtingen in van het Stolper-Samuelson 

theorema. Onderzoek wees uit dat in alle sectoren de reële arbeidseenheidskost daalde, ook in 

alle door ons behandelde landen daalde het arbeidsinkomen. Ter verklaring wijst men ondermeer 

naar sterke technologische vooruitgang die arbeid niet verhoogt.  

Verder daalden zowel het reële als relatieve minimumloon enorm. Sinds de Mexicaanse keuze na 

de schuldcrisis voor een economische groei dankzij export, konden de gemiddelde reële lonen 

zich nog niet herstellen op hun niveau van voor de schuldproblemen. De Mexicaanse arbeider is 

er gemiddeld dus nog altijd slechter aan toe. Desondanks deze vaststelling, vonden wij voor de 

meest recente periode (1995-2008) een stevige correlatie tussen de reële lonen en de 

exportintensiteit in de Mexicaanse industrie. 

Het onderzoek naar de eerst stijgende en daarna dalende Mexicaanse inkomensongelijkheid wees 

bijna uitsluitend naar de skill premium als achterliggende oorzaak. De geargumenteerde redenen 

voor de stijgende skill premium tijdens de GATT-periode zijn velerlei: van Stolper-Samuelson 

effecten en aanvullingen op dit theorema, over een skill-biased technologische verandering tot 

het liberale beleid in het algemeen. Gezien een dalende inkomensongelijkheid was wat het 

Stolper-Samuelson theorema in Mexico voorspelde, won deze verklaring door de verminderende 

ongelijkheid onder NAFTA opnieuw aan kracht. Naast deze verklaring legde men de 

verbeterende inkomensverdeling tijdens de NAFTA-periode ook uit aan de hand van 

veranderingen in de samenstelling van de Mexicaanse beroepsbevolking. De steeds wijzigende 

distributie van onderwijs is daarvoor fundamenteel. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de Mexicanen er over de onderzochte periode over het 

algemeen niet op vooruit gingen. Het nieuwe groeimodel bracht de inwoners van Mexico nog 

niet waar ze op hadden gehoopt. Verder stelden we vast dat men ter verklaring van de 

inkomensverdeling niet enkel wees naar handelsgerelateerde factoren. Het gaat om meer dan 

enkel handel of globalisering, denk maar aan liberalisering in het algemeen of technologische 

verandering. Dit is een belangrijke nuancering. 
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B.2. Beperkingen van deze masterproef 
 
Daar wij niet statistisch onderlegd zijn, was het voor ons in deze masterproef slechts mogelijk 

om op een beperkte manier zelf een statistische analyse uit voeren op ons onderwerp. Dit maakt 

het moeilijker om harde conclusies te trekken, maar sluit niet uit dat er van deze masterproef een 

degelijke analyse uitgaat. We vulden het ontbreken van dergelijke statistische oefening aan met 

de uitgebreide opzoeking en analyse van primaire data over ons onderwerp. 

B.3. Suggesties voor bijkomend onderzoek 
 
In wat volgt merken we lacunes op in het huidige onderzoek die nog meer aandacht verdienen. 

Vooreerst kunnen we opmerken dat er duidelijk heel wat meer theoretisch onderzoek gebeurde 

naar de invloed van globalisering via het kanaal van het arbeidsinkomen dan naar haar invloed 

via de kanalen van de consumptie of van de huishoudelijke productie. Dit ligt aan het feit dat 

men ongelijkheid meestal meet op basis van het inkomen of loon. Dit terwijl de twee minder 

onderzochte kanalen daarom niet minder belangrijk zijn en misschien zelfs nog van groter belang 

zijn in ontwikkelingslanden. Het deel van de bevolking tewerkgesteld op de formele 

arbeidsmarkt is in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld veel minder groot.  

Zowel op theoretisch als empirisch vlak valt voor de kanalen van consumptie of huishoudelijke 

productie nog enorm veel vooruitgang te boeken. Zeker voor ontwikkelingslanden lijkt 

vooruitgang hierin onontbeerlijk. Op vlak van het empirisch onderzoek bemoeilijken 

beperkingen in de data echter de verdere uitgebreide ontplooiing van de studie naar deze kanalen.  

Het is bovendien opmerkelijk hoe onderzoek naar de Mexicaanse inkomensverdeling zo goed als 

uitsluitend wijst naar de skill premium als verklaring voor de evolutie ervan. Misschien ligt dit 

aan de waarde van en aan het belang die gehecht wordt aan het Stolper-Samuelson theorema. Een 

uitbreiding van het theoretisch en empirisch onderzoek naar andere mogelijke kanalen nuanceert 

mogelijk het huidige beeld die we hebben, zou ons begrip versterken en laat toe bepaalde zaken 

uit te sluiten.  

Verder valt op dat het theoretisch onderzoek naar het arbeidsinkomenkanaal zich voornamelijk 

toespitst op de skill premium en industry wage premia. Rond transitionele werkloosheid is 

bijvoorbeeld nog zeer weinig onderzoek verricht. Modellen van internationale handel 

veronderstellen meestal totale werkstelling. Ontwikkelingslanden gaan bovendien vaak gebukt 

onder zware arbeidsmarktrigiditeiten, waardoor transitionele werkloosheid extra vaak zou 

kunnen voorkomen in dit type economieën. Verder bestaan er omtrent verhoogde economische 
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onzekerheid en de overtreding van arbeidsmarktstandaarden als schakels tussen globalisering en 

ongelijkheid zeker ook nog vraagtekens. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Sectorale reële lonen, exportquoten en investeringsquoten (1995-2008)24 
Maandelijkse reële lonen per sector25 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total 3886,042 3262,966 3283,45 3324,919 3320,194 3736,321 3968,755 4044,371 
A¬B 2073,105 1722,499 1715,485 1765,932 1738,849 1842,751 2056,526 2046,523 
A Agriculture, Hunting and Forestry 2040,165 1679,601 1700,056 1693,055 1696,99 1794,64 2015,631 2023,849 
B Fishing 3041,489 3371,233 2991,985 4440,638 3463,319 3703,364 3723,013 3365,18 
C Mining and Quarrying 4157,19 4920,778 4824,696 6362,225 8624,886 7952,925 8746,862 8251,002 
D Manufacturing 3750,011 3198,506 3128,027 3401,529 3324,601 3726,137 4056,808 4042,065 
E Electricity, Gas and Water Supply 6113,784 4465,016 4708,975 4313,711 4407,823 5371,481 5488,738 6118,446 
K Real Estate, Renting and Business Activities 5149,67 4194,01 4129,809 4222,493 3706,849 4926,963 4991,23 5152,059 
O Other Community,Social and Personal Service 
Activities 3799,422 3520,127 3287,778 3187,443 3012,53 3666,604 3766,2 3771,609 
         
Exportquote per sector26 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
A+B 0,15138 0,104742 0,102871 0,103097 0,103554 0,103878 0,088995 0,086515 
A Agriculture, Hunting and Forestry 0,153128 0,103783 0,103117 0,103681 0,103944 0,104074 0,089395 0,086088 
B Fishing 0,089605 0,144901 0,092934 0,077331 0,087499 0,096054 0,072885 0,103697 
C Mining and Quarrying 0,311461 0,385977 0,315004 0,196915 0,232122 0,324468 0,239648 0,259014 
D Manufacturing 0,332063 0,330861 0,331314 0,347272 0,358748 0,362959 0,353633 0,356107 
E Electricity, Gas and Water Supply 0,010661 0,005673 0,000152 0,000294 0,000358 0,00126 0,001384 0,001439 
K Real Estate, Renting and Business Activities 2,9E-05 2,54E-05 1,85E-05 4,87E-05 2,52E-05 1,87E-05 3,93E-05 2,42E-05 
O Other Community,Social and Personal Service 
Activities 0,001122 0,001974 0,001379 0,001519 0,001562 0,0027 0,001206 0,000948 

                                                
24 De indeling in sectoren is op basis van de International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 3 (ISIC Rev. 3). 
25 Eigen bewerking van nominale loondata afgehaald van: LABORSTA, 2011, Wages – 5A Wages, by economic activity, (BA-2) Labour force survey, URL: 
<http://laborsta.ilo.org/default.html>. (30/03/2011). Reële lonen bekomen aan de hand van de consumentenprijsindex, basisjaar 2005: OECD, 2011, Consumer Prices (MEI), 
OECD.Stat, URL: < http://stats.oecd.org/Index.aspx >. (01/04/2011). De lonen zijn uitgedrukt in Nuevo Peso. 
26 Eigen berekening aan de hand van de sectorale bruto outputs en de respectievelijke totale exports van goederen per sector, afgehaald van de STAN Database for Structural 
Analysis: OECD, 2011, STAN Database for Structural Analysis, PROD Production (gross output), current prices, OECD.Stat, URL: < http://stats.oecd.org/Index.aspx >. 
(05/04/2011). en OECD, 2011, STAN Database for Structural Analysis, EXPO Exports of goods at current prices, OECD.Stat, URL: < http://stats.oecd.org/Index.aspx >. 
(05/04/2011).  
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Maandelijkse reële lonen per sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 4133,172 4127,962 4173,844 4270,912 4377,513 4238,735 
A¬B 2166,387 2169,559 2270,968 2296,577 2341,627 2375,852 
A Agriculture, Hunting and Forestry 2126,652 2149,22 2229,923 2260,716 2314,942 2349,459 
B Fishing 3892,362 3077,383 3899,65 3872,935 3858,335 3866,305 
C Mining and Quarrying 9202,535 7195,379 8287,812 9176,099 9291,104 9341,506 
D Manufacturing 4085,211 4042,382 4140,265 4267,687 4352,324 4131,354 
E Electricity, Gas and Water Supply 5985,881 6484,036 5951,387 6454,699 6859,998 6314,323 
K Real Estate, Renting and Business 
Activities 5139,807 5210,875 4658,131 4863,225 4784,62 4574,562 
O Other Community,Social and Personal 
Service Activities 3983,138 4054,58 4031,889 4005,186 4290,689 4022,872 
       
Exportquote per sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A+B 0,107842 0,115878 0,115681 0,12391 0,126075 0,125514 
A Agriculture, Hunting and Forestry 0,107263 0,115682 0,115512 0,12381 0,126325 0,125485 
B Fishing 0,12908 0,124097 0,122456 0,128335 0,115325 0,126916 
C Mining and Quarrying 0,346191 0,355501 0,408553 0,397311 0,427939 0,364892 
D Manufacturing 0,371043 0,37595 0,370312 0,378144 0,369011 0,388232 
E Electricity, Gas and Water Supply 0,004012 0,003073 0,018144 0,007334 0,012674 0,006304 
K Real Estate, Renting and Business 
Activities 1,94E-05 2,84E-05 1,85E-05 1,57E-05 1,35E-05 9,25E-06 
O Other Community,Social and Personal 
Service Activities 0,001065 0,001289 0,001337 0,00126 0,001033 0,001042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XIX 

Investeringsquote27 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
A+B 0,000503 0,000127 3,82E-05 8,56E-05 0 0 0 0 
C Mining and Quarrying 0,000378 0,000383 0,000479 0,000134 0,000256 0,000373 5E-05 0,000473 
D Manufacturing 0,003037 0,002547 0,00318 0,001746 0,001639 0,001191 0,00062 0,001428 
E Electricity, Gas and Water Supply 2,15E-05 1,75E-05 6,23E-05 0,000265 0,001187 0,000792 0,00181 0,002013 
F Construction 8,42E-05 8,73E-05 0,000282 0,000133 5,1E-05 0,000163 0,000107 0,000238 
G Wholesale and Retail Trade; 
Repair of Motor Vehicles, 
Motorcycles and Personal and 
Household Goods 0,002391 0,001197 0,002466 0,000994 0,000364 0,001004 0,000792 0,000353 
H Hotels and Restaurants 0,000275 0,001607 0,003652 0,001151 0,001069 0,001588 0,001454 0,001089 
I Transport, Storage and 
Communications 0,00164 0,001118 0,001393 0,000536 0,000289 -0,00236 0,002739 0,000706 
J Financial Intermediation 0,013528 0,007999 0,006728 0,003427 0,001855 0,015046 0,068641 0,017289 
K Real Estate, Renting and Business 
Activities 0,001386 0,000745 0,000558 0,000471 0,000397 0,000346 0,000315 0,000149 
       
Investeringsquote 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A+B 2,19E-06 4,33E-05 1,98E-05 3,98E-05 0,000214 4,76E-05 
C Mining and Quarrying 8,56E-05 0,000276 0,000259 0,000371 0,001886 0,003091 
D Manufacturing 0,001006 0,002748 0,00211 0,001663 0,001903 0,001031 
E Electricity, Gas and Water Supply 0,001345 0,000695 0,000607 -0,00023 0,000391 0,00081 
F Construction 4,09E-05 0,000348 0,000226 0,000255 0,001135 0,000468 
G Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor 
Vehicles, Motorcycles and Personal and 
Household Goods 0,000417 0,000716 0,001432 0,000261 0,000618 0,000618 
H Hotels and Restaurants 0,001112 0,00214 0,002174 0,002157 0,002749 -5,1E-05 
I Transport, Storage and Communications 0,001543 0,0014 0,002189 0,000431 0,000498 0,000479 
J Financial Intermediation 0,008923 0,014725 0,003476 0,008815 0,010803 0,005863 
K Real Estate, Renting and Business Activities 0,000108 0,00017 0,000488 0,000419 0,000354 0,000125 

                                                
27 Eigen berekening aan de hand van de sectorale bruto outputs en de respectievelijke BDI-stromen per sector: OECD, 2011, STAN Database for Structural Analysis, PROD 
Production (gross output), current prices, OECD.Stat, URL: < http://stats.oecd.org/Index.aspx >. (05/04/2011). en OECD, 2011, FDI flows by industry, OECD.Stat, URL:  
< http://stats.oecd.org/Index.aspx >. (05/04/2011). 
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Bijlage 2: Output SPSS: bivariate correlatie, Pearson-coëfficiënt28 
 
Correlatie reële sectorlonen en sectorale exportquoten 1995-2008 
 
A Agriculture, Hunting and Forestry en B Fishing: 

Correlations 

 RloonAgri ExpquoteAgri 

Pearson Correlation 1 ,478 

Sig. (2-tailed)  ,084 

RloonAgri 

N 14 14 

Pearson Correlation ,478 1 

Sig. (2-tailed) ,084  
ExpquoteAgri 

N 14 14 

 

C Mining and Quarrying: 
Correlations 

 RloonMini ExpquoteMini 

Pearson Correlation 1 ,160 

Sig. (2-tailed)  ,584 

RloonMini 

N 14 14 

Pearson Correlation ,160 1 

Sig. (2-tailed) ,584  
ExpquoteMini 

N 14 14 

 
D Manufacturing: 

Correlations 

 ReleloonMan ExpquoteMan 

Pearson Correlation 1 ,764** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

ReleloonMan 

N 14 14 

Pearson Correlation ,764** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
ExpquoteMan 

N 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                                                
28 Aan de hand van de data uit Bijlage 1. 
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E Electricity, Gas and Water Supply: 

Correlations 

  RloonElecsup ExpuoteElecsup 

Pearson Correlation 1,000 ,536* 

Sig. (2-tailed)  ,048 

RloonElecsup 

N 14 14 

Pearson Correlation ,536* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,048  
ExpuoteElecsup 

N 14 14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

K Real Estate, Renting and Business Activities: 
Correlations 

 RloonVastg ExpquoteVastg 

Pearson Correlation 1 -,078 

Sig. (2-tailed)  ,792 

RloonVastg 

N 14 14 

Pearson Correlation -,078 1 

Sig. (2-tailed) ,792  
ExpquoteVastg 

N 14 14 

 
O Other Community, Social and Personal Service Activities: 

Correlations 

 RloonServ ExpquoteServ 

Pearson Correlation 1 -,405 

Sig. (2-tailed)  ,151 

RloonServ 

N 14 14 

Pearson Correlation -,405 1 

Sig. (2-tailed) ,151  
ExpquoteServ 

N 14 14 

 
 
 
 
 



 XXII 

 
Correlatie reële sectorlonen en sectorale investeringsquoten 1995-2008 
 
A Agriculture, Hunting and Forestry en B Fishing: 

Correlations 

 RloonAgri InvquoteAgri 

Pearson Correlation 1 ,093 

Sig. (2-tailed)  ,751 

RloonAgri 

N 14 14 

Pearson Correlation ,093 1 

Sig. (2-tailed) ,751  
InvquoteAgri 

N 14 14 

 

C Mining and Quarrying: 
Correlations 

 RloonMini InvquoteMini 

Pearson Correlation 1 ,319 

Sig. (2-tailed)  ,266 

RloonMini 

N 14 14 

Pearson Correlation ,319 1 

Sig. (2-tailed) ,266  
InvquoteMini 

N 14 14 

 

D Manufacturing: 
Correlations 

 RloonMan InvquoteMan 

Pearson Correlation 1 -,440 

Sig. (2-tailed)  ,116 

RloonMan 

N 14 14 

Pearson Correlation -,440 1 

Sig. (2-tailed) ,116  
InvquoteMan 

N 14 14 
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E Electricity, Gas and Water Supply: 
Correlations 

  
RloonElecsup 

InvquoteEle

csup 

Pearson Correlation 1,000 ,080 

Sig. (2-tailed)  ,785 

RloonElecsup 

N 14 14 

Pearson Correlation ,080 1,000 

Sig. (2-tailed) ,785  
InvquoteElecsup 

N 14 14 

 
 
F Construction: 

Correlations 

  RloonBouw InvquoteBouw 

Pearson Correlation 1,000 ,487 

Sig. (2-tailed)  ,077 

RloonBouw 

N 14 14 

Pearson Correlation ,487 1,000 

Sig. (2-tailed) ,077  
InvquoteBouw 

N 14 14 

 

G Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles and Personal and 

Household Goods: 
Correlations 

 RloonHandl InvquoteHandl 

Pearson Correlation 1 ,005 

Sig. (2-tailed)  ,987 

RloonHandl 

N 14 14 

Pearson Correlation ,005 1 

Sig. (2-tailed) ,987  
InvquoteHandl 

N 14 14 

 

 

 



 XXIV 

H Hotels and Restaurants: 
Correlations 

  RloonHore InvquoteHore 

Pearson Correlation 1,000 -,127 

Sig. (2-tailed)  ,665 

RloonHore 

N 14 14 

Pearson Correlation -,127 1,000 

Sig. (2-tailed) ,665  
InvquoteHore 

N 14 14 

 

I Transport, Storage and Communications: 
Correlations 

  RloonTransp InvquoteTransp 

Pearson Correlation 1,000 -,020 

Sig. (2-tailed)  ,946 

RloonTransp 

N 14 14 

Pearson Correlation -,020 1,000 

Sig. (2-tailed) ,946  
InvquoteTransp 

N 14 14 

 

J Financial Intermediation: 
Correlations 

 RloonBank InvquoteBank 

Pearson Correlation 1 ,501 

Sig. (2-tailed)  ,068 

RloonBank 

N 14 14 

Pearson Correlation ,501 1 

Sig. (2-tailed) ,068  
InvquoteBank 

N 14 14 
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K Real Estate, Renting and Business Activities: 
Correlations 

 RloonVastg InvquoteVastg 

Pearson Correlation 1 -,108 

Sig. (2-tailed)  ,714 

RloonVastg 

N 14 14 

Pearson Correlation -,108 1 

Sig. (2-tailed) ,714  
InvquoteVastg 

N 14 14 

 

 
 


