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Samenvatting 

 

 

 

Inleiding 

 

Dit proefschrift behandelt de inkomensverdeling over de belangrijkste etnische 

groepen in Maleisië. Er is de afgelopen vier decennia veel aandacht besteed aan de 

inkomensongelijkheid tussen autochtone Maleisiërs, Chinese Maleisiërs en Indiase 

Maleisiërs, vooral na de bloedige etnische rellen van mei 1969. Deze rellen 

benadrukten de inherente gevaren van een multiraciale samenleving waarin etnische 

vooroordelen worden versterkt door inkomensongelijkheid. Als gevolg van de rellen 

veranderde het Maleisische economische beleid na 1970. Beleid dat vooral gericht was 

op groei werd vervangen door beleid dat gericht was op groei in combinatie met meer 

inkomensgelijkheid. 

  

 Dit proefschrift biedt drie invalshoeken op inkomensongelijkheid tussen etnische 

groepen in Maleisië. Eerst kijken we naar de ontwikkelingen uit het recente verleden. 

Is de ongelijkheid afgenomen als gevolg van het proces van economische transformatie 

en structurele veranderingen dat tussen 1970 en 2000 plaatsvond? Het antwoord op 

deze vraag wordt gegeven door middel van de decompositieanalyse die in hoofdstuk 3 

wordt toegepast op de Social Accounting Matrix (SAM) voor 1970 en de SAM voor 

2000, die uitgebreid wordt beschreven in hoofdstuk 2. Bovendien analyseren we (ook 

in hoofdstuk 2) welke factoren met name verantwoordelijk waren voor de 

inkomensongelijkheid tussen etnische groepen in 2000, het meest recente jaar 

waarvoor alle benodigde gegevens beschikbaar zijn. Na de analyse van de 
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ontwikkelingen uit het verleden, richten we onze blik op de potentiële invloeden van 

economisch beleid op inkomensongelijkheid in de toekomst, waarbij we de 

economische structuur van 2000 als representatief beschouwen voor de huidige 

situatie omdat recentere gegevens ontbreken. De analyses in de hoofdstukken 4 en 5 

kwantificeren de waarschijnlijke gevolgen voor inkomensverdeling van twee belangrijke 

soorten beleid in Maleisië: groeibeleid en energieprijzenbeleid.  

  

 De volgende drie paragrafen geven een korte samenvatting van de belangrijkste 

resultaten, geordend volgens drie thema’s: bronnen van inkomensongelijkheid, 

onderling afhankelijke groeifactoren en deregulering van energieprijzen. 

 

Bronnen van inkomensongelijkheid 

 

Ons onderzoek in hoofdstuk 2 naar verschillende inkomensniveaus geeft aan dat de 

factorinkomens ongelijk zijn verdeeld over de etnische groepen. De resultaten laten 

zien dat de verschillen in inkomen per hoofd van de bevolking grotendeels kunnen 

worden verklaard uit een samenspel van drie factoren: een ongelijk inkomen per 

gewerkt uur, een ongelijk aantal gewerkte uren per week en een ongelijk aantal leden 

van een huishouden dat afhankelijk is van het inkomen van de kostwinner. Het 

ongelijke uurloon lijkt vooral het gevolg te zijn van de verschillen in werkzaamheden: 

een groot deel van de autochtone Maleisiërs heeft een laagbetaalde baan (meestal in de 

publieke sector), terwijl de Chinese en Indiase Maleisiërs vaak goedbetaalde banen 

hebben (meestal in de private sector). Als deze dualistische aard van de Maleisische 

arbeidsmarkt niet wordt erkend, kan dit gemakkelijk leiden tot de indruk dat alle 

werknemers in dezelfde mate profiteren van economische groei, wat weer kan leiden 

tot ondoordacht beleid.  

 

 Ook de analyses van structurele veranderingen in hoofdstuk 3 benadrukken het 

belang van de segmentatie van de arbeidsmarkt. De decompositieanalyse van 

inkomensverschillen tussen 1970 en 2000 geeft aan dat de toenemende exporten en 

veranderingen in de relatieve vergoeding van arbeid en kapitaal de belangrijkste 

verklaring vormen voor de toegenomen inkomensongelijkheid. De effecten van deze 

twee beslissende factoren verschillen enorm tussen de etnische groepen, maar de 
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Chinese en Indiase Maleisiërs profiteren hier het meest van. Maleisische werknemers 

hebben over het algemeen nog steeds laagbetaalde banen in de publieke sector, waar 

de snelle export-gerelateerde groei niet dezelfde effecten heeft gehad als in de 

hoogbetaalde private sector, waar veel niet-Maleisische werknemers werken. Deze 

arbeidsmarktsegmentatie ontstond als gevolg van de beleidsherzieningen van 1971. De 

New Economic Policy-strategie (1971-1990), die tot doel had om de samenleving te 

herstructureren, werd geïmplementeerd door middel van een uitbreiding van de 

publieke sector, waarbij voorrang werd gegeven aan autochtone Maleisiërs. De 

mobiliteit tussen deze twee sectoren (publiek en privaat) van de arbeidsmarkt was zo 

beperkt dat de inkomensverschillen lange tijd groot bleven. Bovendien verschoof de 

vraag naar arbeid in de private sector van ongeschoolde werknemers naar geschoolde 

werknemers. Dit kwam doordat traditionele arbeidsintensieve werkzaamheden steeds 

meer werden vervangen door moderne kapitaalintensieve werkzaamheden, als gevolg 

van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen waren in de publieke sector 

veel trager, waardoor de arbeidsproductiviteit van de voornamelijk ongeschoolde 

werknemers in deze sector nog steeds laag bleef. Hierdoor groeide het inkomen van 

geschoolde werknemers sneller dan dat van ongeschoolde werknemers, de categorie 

waarin autochtone Maleisiërs oververtegenwoordigd zijn. 

  

Onderling afhankelijke groeifactoren 

 

De analyses in hoofdstuk 4 gaan specifiek in op twee aspecten: (i) het effect van groei 

van de finale vraag (d.w.z. de vraag naar eindproducten plus de exporten) op 

armoedevermindering en (ii) het effect van onderlinge afhankelijkheden tussen 

productiesectoren op armoedevermindering. Voor wat betreft het eerste aspect is de 

conclusie dat groei van de finale vraag naar ieder eindproduct leidt tot 

armoedevermindering en dat groei dus ‘pro-armen’ is. Voor huishoudens in landelijke 

gebieden leidt elke groei in de finale vraag tot de grootste armoedevermindering onder 

autochtone Maleisiërs en de kleinste voor Indiase Maleisiërs, terwijl de 

armoedevermindering voor Chinese Maleisiërs hier tussenin ligt. Voor huishoudens in 

stedelijke gebieden is de armoedevermindering het kleinst voor Indiase Maleisiërs, 

terwijl deze het grootst is voor de autochtone Maleisiërs of de Chinese Maleisiërs, 

afhankelijk van het eindproduct waarvoor de groei in finale vraag plaatsvindt. 
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 De mate van armoedevermindering verschilt per eindproduct waarvoor de finale 

vraag toeneemt. Een toename in de finale vraag naar overheidsdiensten lijkt eerder 

‘pro-armen’ te zijn dan een vergelijkbare toename in de finale vraag naar 

‘manufacturing’ goederen. Overheden in ontwikkelings- en transitielanden voeren vaak 

beleid dat de productie stimuleert om het bruto binnenlands product (BBP) te 

verhogen, maar dit soort beleid is niet altijd voordelig voor de armen. Wij stellen dat 

het contrast tussen beleid dat gericht is op armoedevermindering en beleid dat gericht 

is BBP groei kleiner is als de sectoren die belangrijk zijn voor BBP groei sterk 

afhankelijk zijn van inputs geleverd door sectoren waarvoor geldt dat productiegroei 

leidt tot een substantiële vermindering van de armoede. Dit is het tweede aspect dat 

wordt onderzocht in hoofdstuk 4. 

 

 De resultaten laten zien dat sectoren waarvoor de groei van de finale vraag tot veel 

armoedevermindering leidt, meestal weinig afhangen van inputs geleverd door andere 

sectoren. Groei in de finale vraag naar overheidsdiensten leidt bijvoorbeeld tot de 

grootste armoedevermindering, maar deze groei heeft weinig effect op andere sectoren. 

Daarom zou groei in de overheidssector vooral positief zijn voor werknemers in deze 

sector, terwijl kostwinners in andere sectoren er nauwelijks profijt van zouden hebben. 

In de maakindustrie is het effect juist omgekeerd: deze sector heeft het grootste effect 

op andere sectoren, terwijl de armoedevermindering in de sector zelf minimaal is. Het 

stimuleren van de finale vraag in de maakindustrie leidt dus wel tot enige, maar 

uiteindelijk beperkte, armoedevermindering in andere sectoren. De resultaten laten 

zien dat de doelstellingen van het streven naar een grote armoedevermindering 

onverenigbaar zijn met het bevorderen van een grote economische groei. Zolang er 

geen sterke afhankelijkheden zijn tussen productiesectoren, duiden de resultaten erop 

dat het stimuleren van de sector zelf in plaats van andere sectoren de beste manier is 

om het inkomen van arme werknemers te verhogen. 

  

Deregulering van energieprijzen 

 

Als gevolg van recente verhogingen van de olieprijzen hebben regeringen van 

ontwikkelingslanden de binnenlandse prijzen van aardolie verhoogd door 

energiesubsidies af te schaffen, om zo de overheidstekorten binnen aanvaardbare 
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grenzen te houden. Beleidsmakers die gefocust zijn op gelijkheid waarschuwen 

meestal voor de ongunstige effecten van het dereguleren van olieprijzen op de 

inkomensverdeling. De reden hiervoor is dat huishoudens met lagere inkomens 

meestal een meer dan gemiddeld deel van hun budget besteden aan energie. In 

hoofdstuk 5 van dit proefschrift worden de potentiële gevolgen van deregulering van de 

olieprijzen op de inkomensverdeling over de belangrijkste etnische groepen in Maleisië 

onderzocht. Wij ontwikkelen een model dat is gebaseerd op een SAM en dat substitutie 

toestaat tussen de inputs in het productieproces en tussen de producten die 

consumenten kopen. Dit model wordt gebruikt voor een simulatie op basis van de 

SAM voor 2000 en een realistische verhoging van de wereldprijs voor ruwe olie.   

 

 Een hogere olieprijs heeft op twee manieren gevolgen voor huishoudens. Aan de 

ene kant neemt het nominale inkomen van alle huishoudens toe (omdat in ons model 

hogere productprijzen leiden tot hogere inkomsten uit arbeid). Aan de andere kant 

leidt een hogere olieprijs ook tot een hogere consumentenprijsindex. De omvang van 

deze effecten verschilt over het algemeen voor verschillende soorten huishoudens. De 

simulatieresultaten voor de reële inkomens laten zien dat een stijgende olieprijs leidt 

tot veranderingen in de inkomensverdeling waar vooral de Chinese en Indiase 

Maleisiërs van profiteren, ten koste van de autochtone Maleisiërs. Alle huishoudens 

ervaren een verlaging van het reële inkomen, omdat de groep-specifieke 

consumentenprijzen van alle huishoudens sneller stijgen dan het inkomen, maar in 

verschillende mate. De autochtone Maleisiërs ervaren een groter inkomensverlies 

omdat ze een relatief groter deel van hun inkomen aan olieproducten besteden. We 

vinden bovendien dat de toename in ongelijkheid tussen etnische groepen als gevolg 

van deregulering van de olieprijzen groter is in landelijke gebieden dan in stedelijke 

gebieden. Deze resultaten duiden erop dat zorgen over inkomensongelijkheid tussen 

etnische groepen moeten leiden tot beleid waarbij een verlaging van de energiesubsidie 

wordt aangevuld met andere maatregelen ter compensatie van de toenemende 

ongelijkheid die het gevolg is van deze verlaging.  

 

 

 

 


