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Samenvatting (Summary in Dutch) 

De economie van India is snel gegroeid sinds aan het begin van de jaren 90 verregaande 

hervormingen werden doorgevoerd in o.a. het handels- en industriebeleid. Groei van de 

economie is echter slechts een onderdeel van economische ontwikkeling in bredere zin, en 

gaat in ieder land gepaard met verschillende sociaaleconomische veranderingen. Een aantal 

van deze veranderingen zijn minder eenduidig positief in India, zoals de toenemende 

ongelijkheid tussen rijk en arm. Dit proefschrift bestaat uit vier studies van de Indiase 

economie, over ongelijkheid, arbeidsparticipatie van vrouwen, en de informele sector. 

Onderzoek naar deze onderwerpen is van belang om beter te begrijpen wat economische 

ontwikkeling betekent voor de bevolking van een land. 

In hoofdstuk 2 wordt het verband tussen groei en ongelijkheid onderzocht op macro-

economisch niveau. De vraag wordt gesteld hoe de sectorspecifieke groeistructuur de 

verandering in ongelijkheid beïnvloedt. Deze vraag is van belang omdat verschillende 

sectoren gebruik maken van verschillende productiefactoren, die weer in bezit zijn van en 

dus inkomsten verschaffen aan verschillende huishoudens. Waar bestaand onderzoek 

vooral onderscheid maakt tussen kapitaal- en arbeidsintensieve productie, wordt in 

hoofdstuk 2 gekeken naar het gebruik van kapitaal en van laag-, midden- en 

hooggeschoolde arbeid. Deze verschillen in scholing zijn belangrijk omdat ze voor een 

groot deel de loonsongelijkheid verklaren. En omdat het grootste deel van inkomens van 

huishoudens bestaat uit inkomen uit arbeid, maakt de ongelijkheid van lonen een groot deel 

uit van de totale ongelijkheid tussen huishoudens. 

De analyse in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de Social Accounting Matrix (SAM) van 

India voor 2002-03. De productie in de SAM is onderverdeeld in tien sectoren, en voor 

iedere sector wordt een toename in de vraag naar eindproducten gesimuleerd. Deze 

toename in vraag heeft uiteindelijk een effect op de inkomens van verschillende typen 

arbeid in verschillende huishoudens, en daarmee op inkomensongelijkheid.   

De analyse heeft twee belangrijke resultaten. Ten eerste zien we dat groei in de sociale 

en persoonlijke dienstensector leidt tot een toename in ongelijkheid. Dit is in mindere mate 

ook het effect van groei in de zware industrie en andere dienstensectoren. Alleen groei van 

de landbouwsector leidt tot minder ongelijkheid, omdat hier voornamelijk laaggeschoolde 

arbeid wordt benut en de verdiensten toekomen aan de armste huishoudens. Aangezien 

groei van de Indiase economie grotendeels geconcentreerd is in de dienstensectoren die 
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veel gebruik maken van hooggeschoolde arbeid, is te verwachten dat de ongelijkheid 

verder zal blijven toenemen. 

Een tweede bevinding is dat het onderscheid tussen laag-, midden- en hooggeschoolde 

arbeid de bepalende factor is in het verband tussen sectorspecificieke groeistructuur en 

ongelijkheid. Zonder dit onderscheid leidt de analyse tot het resultaat dat groei in welke 

sector dan ook de ongelijkheid vermindert. Echter, doordat in werkelijkheid een aantal 

sectoren voornamelijk hooggeschoolde arbeid gebruikt, is het uiteindelijk niet de algehele 

arbeidsintensiviteit, maar de laaggeschoolde-arbeidsintensiviteit die moet zorgen voor 

meer gelijke groei. Dit is in India nog meer van belang dan in andere ontwikkelingslanden, 

omdat de verdeling van onderwijs in India zeer ongelijk is. 

 

In hoofdstuk 3 wordt het verband tussen onderwijs en ongelijkheid verder onderzocht 

op basis van een decompositie van de toename van ongelijkheid tussen huishoudens in de 

periode 1993-94 tot 2004-05. Daarbij worden drie verbanden tussen onderwijs en 

veranderingen in ongelijkheid tussen huishoudens van hoofdelijke consumptie blootgelegd. 

Het eerste is het effect van veranderingen voor leden van het huishouden in de zogeheten 

opbrengsten van hun onderwijs. Het tweede effect is dat van veranderingen in 

onderwijsniveaus zelf: huishoudens met meer hooggeschoolde personen zijn over het 

algemeen rijker, dus als een groter deel van de bevolking hoger geschoold is, zal de 

ongelijkheid veranderen ook al blijven de rendementen van onderwijs gelijk. Het derde 

effect is het indirecte effect van veranderingen in onderwijsniveaus op hoofdelijke 

consumptie, via veranderingen in het aantal kinderen per huishouden. 

 Eerder onderzoek heeft aangetoond dat stijgende loonsongelijkheid (tussen individuen) 

het gevolg is van toename van opbrengsten van onderwijs, die vooral snel stijgen voor de 

hoogste onderwijsniveaus (Kijima, 2006). Een belangrijke vraag is daarom of dit zich ook 

vertaald heeft in hogere ongelijkheid tussen huishoudens. De decompositie-analyse laat 

zien dat dit in India niet het geval is. Ongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleid is gegroeid 

onder werknemers, maar niet onder het zeer grote deel van de bevolking dat zelfstandig 

werkt. Aangezien in veel ontwikkelingslanden slechts een klein deel van arbeid bestaat uit 

arbeid door werknemers, betekent dit dat onderzoek naar ongelijkheid tussen werknemers 

waarbij zelfstandigen niet in acht worden genomen, weinig inzicht zal geven in 

ongelijkheid tussen alle huishoudens.  

Op basis van een schattingsmodel voor onderwijsniveaus blijkt verder dat tussen 1993 

en 2004 de ongelijkheid van onderwijs in India is toegenomen. De algemene tendens is dat 
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een grote groep analfabeten achterblijft, terwijl de rest van de bevolking juist vooruitgaat 

in termen van onderwijsniveau. Dit heeft bijgedragen aan de toename van ongelijkheid van 

consumptie tussen huishoudens in rurale gebieden, waar in 2004 nog 35 procent van de 

mannen en bijna 65 procent van de vrouwen analfabeet was. Daar komt nog een tweede 

effect bij, namelijk het indirecte effect via veranderingen in het aantal kinderen. Vrouwen 

met een hoger onderwijsniveau krijgen over het algemeen minder kinderen, en 

huishoudens met minder kinderen hebben gemiddeld een hogere consumptie per persoon. 

De stijging van onderwijsniveaus en daarmee de afname van het aantal kinderen was in 

ruraal India het grootst onder de huishoudens die in 1994 tot de rijkste behoorden. Hiermee 

nam de ongelijkheid verder toe.  

Al met al laat de analyse in hoofdstuk 3 zien dat de toenemende ongelijkheid van 

onderwijs in India een belangrijke oorzaak is van toenemende ongelijkheid tussen 

huishoudens. Het verminderen van analfabetisme zal daarom een belangrijk middel zijn in 

de strijd tegen verdere groei van de ongelijkheid. 

 

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen decennia is de wereldwijde toename van 

arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze ontwikkeling wordt veelal toegejuicht als een teken 

van de verbeterende positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de samenleving: de 

kansen voor vrouwen nemen toe als gevolg van hogere opleiding en meer aantrekkelijke 

banen in de dienstensector, gepaard met een afname van sociale barrières die het 

buitenshuis werken van vrouwen beperken. 

Tegelijkertijd bestaat echter ook het idee dat arbeidsparticipatie van vrouwen dient als 

een verzekeringsmechanisme voor huishoudens (Attansio et al., 2005). Door globalisering 

is de onzekerheid in de arbeidsmarkt gegroeid en dit zou als gevolg hebben dat meer 

vrouwen genoodzaakt zijn betaald werk te doen (Standing, 1999). Met name in 

ontwikkelingslanden kan dit een grote rol spelen, omdat arme huishoudens vaak weinig 

mogelijkheden hebben om zich te verzekeren tegen onverwacht inkomensverlies en omdat 

er een grote informele sector is waar men gemakkelijk tijdelijk werk kan vinden. Dit beeld 

wordt bevestigd in recent empirisch onderzoek van Bhalotra en Umaña-Aponte (2010), die 

aantonen dat arbeidsparticipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden contracyclisch is. 

De arbeidsparticipatie van vrouwen in India is laag vergeleken met andere landen, en 

veranderde weinig tijdens de periode van hoge economische groei, afgezien van een 

toename tussen 1999-2000 en 2004-05. Om te begrijpen hoe de positie van vrouwen 

verandert en om beter inzicht te krijgen in toekomstige ontwikkelingen in de 
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arbeidsparticipatie van vrouwen, is het belangrijk om te weten welke factoren hierin 

bepalend zijn. In hoofdstuk 4 wordt de vraag gesteld of de arbeidsparticipatie van vrouwen 

in stedelijk India gedreven wordt door pull-factoren zoals stijgende lonen, of door push-

factoren zoals toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt. 

De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 1999-2000 en 2004-05 ging 

gepaard met stagnatie of zelfs daling van reële lonen voor mannen en vrouwen, behalve 

voor de meest hooggeschoolde werknemers. Onder laagopgeleide vrouwen was er in deze 

periode vooral een toename van het aantal werknemers in de persoonlijke dienstensector en 

zelfstandigen in de kledingindustrie. Deze beroepen worden gekarakteriseerd door 

kwetsbaarheid van werknemers en zeer lage en variabele inkomsten. Voor hoogopgeleide 

vrouwen nam de werkgelegenheid toe in meer aantrekkelijke sectoren, zoals 

volwassenenonderwijs en software consultancy. Hun positie op de arbeidsmarkt lijkt beter 

te zijn, wat niet verrassend is aangezien de snelst groeiende sectoren in India vooral veel 

hooggeschoolde arbeid gebruiken.  

De push- en pull-factoren worden verder geanalyseerd in een statisch model voor 

arbeidsaanbod, met nationale data voor individuen en hun huishoudens uit 1987-88, 1999-

00 en 2004-05. Hierin worden de determinanten van participatie in betaald werk geschat, 

afzonderlijk voor laag- en hoogopgeleide vrouwen. Het belangrijkste resultaat dat blijkt uit 

deze analyse is dat alleen hoogopgeleide vrouwen worden aangetrokken door hogere 

lonen: het verwachte loon heeft geen effect op de participatie van laagopgeleide vrouwen. 

Voor deze laatste groep spelen push-factoren, zoals tijdelijke werkloosheid van mannen in 

het huishouden en de sociale status van het huishouden, een bepalende rol.  

De conclusie van hoofdstuk 4 is dat toenemende arbeidsparticipatie van laagopgeleide 

vrouwen in India niet kan worden gezien als het resultaat van een verbeterde positie op de 

arbeidsmarkt. Ondanks indrukwekkende economische groei wordt arbeidsparticipatie van 

deze groep nog steeds voornamelijk bepaald door economische noodzaak en sociale 

beperkingen. Alleen voor de hoogopgeleide minderheid van de vrouwen zien we een 

positief ‘pull’-effect van stijgende lonen en aantrekkelijke banen. Voor de meerderheid 

echter is toename van de arbeidsparticipatie niet een teken van emancipatie. 

 

Hoofdstuk 5, tot slot, richt zich op de informele sector: het deel van de economie waarin 

de arbeidsmarkt niet gereguleerd is en waarin werknemers geen sociale voorzieningen 

hebben. De informele sector omvat een breed scala aan activiteiten, variërend van 

productie voor het eigen levensonderhoud tot winstgevende micro-ondernemingen. Een 
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belangrijk aspect in het begrijpen van de evolutie van de informele sector is haar interactie 

met de formele sector. Deze interactie is de kern van de zogenaamde ‘structuralist school’, 

die stelt dat de formele sector baat heeft bij de goedkope producten en flexibele arbeid die 

de informele sector biedt. Derhalve kan men niet verwachten dat de informele sector 

verdwijnt met economische groei, zeker niet in een context van liberalisering van handels- 

en industriebeleid, die concurrentiedruk in de formele sector vergroten. In veel 

ontwikkelingslanden, waaronder India, zien we inderdaad dat economische groei gepaard 

gaat met aanhoudend hoge of zelfs groeiende informaliteit.  

Ook in recent theoretisch onderzoek laten productieverbanden tussen formele en 

informele sector een belangrijk effect zien op de groei van de informele sector (Ranis en 

Stewart, 1999; Marjit, 2003;. Arvin-Rad et al., 2010), maar het ontbreekt aan empirische 

analyses op dit gebied. De analyse in hoofdstuk 5 heeft betrekking op de industrie in India 

en onderzoekt of de vraag naar informele productie vanuit de formele sector een 

belangrijke determinant is van de grootte van de informele sector. Deze analyse is 

gebaseerd op nationaal representatieve microdata voor formele en informele bedrijven voor 

de jaren 1994-95, 2000-01 en 2005-06. De informele sector was in 2005-06 goed voor 

bijna 90 procent van de werkgelegenheid en 40 procent van de productie in de industrie. 

Dit aandeel is sinds het begin van de jaren 90 min of meer constant gebleven. 

Uit deze analyse blijkt dat onderaanneming en input-aankopen door de formele sector 

een positief effect hebben op de werkgelegenheid in de informele sector, maar dit effect is 

alleen statistisch significant wanneer ten minste 40 procent van de informele bedrijven 

binnen een staat in een bepaalde industrie op contractbasis produceert. Dit is voornamelijk 

het geval in de informele productie van tabak en van textiel. Verreweg het grootste deel 

van de groei in werkgelegenheid in de informele sector tussen 2000-01 en 2005-06 vond 

plaats in de tabaksindustrie. Echter, juist in deze industrie namen onderaanneming en 

input-aankopen door de formele sector af. Ondanks statistisch significante resultaten 

moeten we stellen dat de formele-informele productieverbanden het grootste deel van de 

recente groei van de informele sector in India niet kunnen verklaren. In het licht van eerder 

onderzoek naar de industrie in India (Besley en Burgess, 2004; Aghion et al., 2008) duiden 

deze resultaten erop dat de aanhoudend hoge informaliteit in de industrie meer te maken 

heeft met strikte arbeidswetgeving voor de formele sector dan met structurele 

productieverbanden tussen formele en informele sector. 






