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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
Katoen is een belangrijk landbouwgewas in Togo, en wordt vooral verbouwd op 
kleine familiebedrijfjes. De productie van katoen heeft invloed op de 
landbouwstrategieën van de boeren, maar ook op de nationale economie van het 
land. Daarom heeft het huidige liberaliseringsproces van de katoen sector grote 
betekenis voor de staat en de talloze kleine boeren. Zij moeten hun 
landbouwstrategieën aanpassen aan de snel veranderde economische 
omstandigheden. Deze studie wil nagaan wat de mogelijkheden van de boeren 
zijn om zich aan te passen aan de liberalisering van de katoensector. Deze 
kernvraag hebben we proberen te beantwoorden door eerst een analyse te geven 
van de algemene achtergrond van de katoenproductie in Togo, vervolgens van 
specifieke ontwikkelingen in de katoensector en van het liberaliseringsproces in 
het bijzonder, en van de huidige strategieën van de boeren en potentiële 
strategieën in de toekomst.  
 
Het onderzoek is in belangrijke mate geinspireerd door het gedachtegoed van de 
nieuwe institutionele economie en gebaseerd op verschillende studies in de 
praktijk. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van een groot aantal bestaande 
gegevens over boerenstrategieën in Poissongui, een dorp in de Région des 
Savanes, dat representatief is voor de situatie in het Noorden van Togo. Deze 
gegevens zijn gedurende een groot aantal jaren verzameld door het nationale 
landbouw onderzoeksinstituut ITRA (Institut Togolais de Recherche 
Agronomique). Deze gegevens hadden vooral betrekking op individuele 
bedrijven. In dit proefschrift zijn deze gegevens aangevuld met onderzoek, in de 
vorm van interviews en enquêtes, van boerenorganisaties in de Région des 
Savanes. Deze laatste studies hadden vooral tot doel om optimale strategieën in 
de toekomst te bepalen. Bij de studie van optimale strategieën op individuele 
boerenbedrijven is uitvoerig gebruik gemaakt van lineaire 
programmeringsmodellen om de beslissingen van boeren te simuleren.  
 
De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn de volgende: 

- De katoensector is slechts gedeeltelijk geliberaliseerd, lasten zijn 
overgegaan van de nationale semi-overheidsorganisatie SOTOCO 
(Société Togolaise du Coton) naar de boeren, zonder dat deze laatste 
groep heeft kunnen profiteren van de liberalisering.  

- Bij optimale strategieën voor de boeren gaat het om intensivering van de 
teelt van voedselgewassen; de productie van katoen is alleen maar 
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interessant vanwege de stabiliteit van de katoenmarkt en begeleidende 
faciliteiten.  

- Uiteindelijk hebben boerenbedrijven, zoals in Poissongui, slechts een 
beperkte mogelijkheid om voedselgewassen intensief te verbouwen: er 
zijn onvoldoende afzetmogelijkheden en de handel is niet goed 
georganiseerd.  

- Imperfecties op de voedselmarkt en het exportmonopolie vereisen grote 
voorzichtigheid bij de liberalisering van de katoensector; er zal een 
evenwicht gevonden moeten worden tussen concurrentie en coördinatie, 
waarbij de markt, de boerenorganisaties en de staat ieder een eigen rol 
vervullen.  

 
 
Hieronder worden deze conclusies toegelicht. 
 
1. De katoenmarkt is slechts gedeeltelijk geliberaliseerd 
Sinds de oprichting van SOTOCO in 1974 heeft de katoensector een evolutie 
doorgemaakt. De overheidsbemoeienis is minder geworden; in de loop der jaren 
zijn b.v. de subsidies op de landbouwinputs afgeschaft en zijn nieuwe actoren in 
de markt actief geworden, in het bijzonder NGOs, privé handelaren en vooral 
boeren organisaties. Deze veranderingen hebben bestaande relaties tussen 
SOTOCO en de katoen producenten onder druk gezet. Bovendien vragen steeds 
meer boeren zich af, wat de perspectieven van de katoenproductie zullen zijn in 
de toekomst. Voor de overheid is het van belang, dat de katoenproducenten zich 
op een efficiënte manier organiseren, ook in een geliberaliseerde markt, 
teneinde de productie van katoen veilig te stellen. 
 
Ondanks de oprichting van privé katoenfabrieken, is de katoensector verre van 
geliberaliseerd. SOTOCO behoudt een monopoliepositie. Via SOTOCO blijven 
de belangrijkste beslissingen in handen van de overheid, b.v. de vaststelling van 
prijzen, die dezelfde zijn over het hele land, en van jaar tot jaar niet teveel 
fluctueren. Ook de distributie en de prijzen van inputs, zoals kunstmest en 
ziektebestrijdingsmiddelen, zijn in handen van SOTOCO. Liberalisering van de 
katoensector is een proces van lange adem. Sinds het midden van de jaren 80, 
toen de liberalisering in gang gezet werd, is men maar weinig opgeschoten. Het 
is niet duidelijk of de staat in het proces van liberalisering de belangen van de 
boeren behartigt. Het tegendeel lijkt het geval te zijn. Onder het mom van 
liberalisering worden functies met daarmee samenhangende kosten 
overgeheveld naar de boeren. Daardoor nemen de inkomsten van boeren ten 
gevolge van de liberalisering niet toe, maar af.  
 
De liberalisering van de katoen sector heeft ook (nog) niet geleid tot een grote 
participatie van de boeren in de handel. De staat heeft moeite afstand te doen 
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van haar bemoeienis met de sector en de boerenorganisaties zijn op hun beurt 
niet goed voorbereid om hun rol te vervullen. Op de eerste plaats zijn de boeren 
organisaties opgericht op initiatief van een buitenstaander, SOTOCO, die andere 
belangen heeft dan de boeren. Mede hierdoor hebben de boerenorganisaties zelf 
geen duidelijke ideeën ontwikkeld over hun rol in de katoensector. Bovendien is 
de politieke situatie in het land, waarin voor democratie nauwelijks plaats is, 
geen stimulans om je mening te uiten. Toch heeft het liberaliseringsproces ook 
een positief effect gehad, hoe bescheiden ook: aan het bestaan van 
boerenorganisaties wordt belang gehecht. Terwijl de staat probeert de controle 
te houden over de katoen sector, beginnen de boeren, stap voor stap, via 
boerenorganisaties hun stem te verheffen en voor hun belangen op te komen. Dit 
is een leerproces. Het zal er toe moeten leiden, dat twee doelen worden bereikt. 
Op de eerste plaats zullen de boerenorganisaties zich ook op nationaal niveau 
moeten organiseren en ook daar hun invloed laten gelden. Ten tweede, moeten 
de boeren beter geïnformeerd worden. Daartoe kunnen rurale radiozenders 
dienst doen, die op veel plaatsen in het land worden opgericht, vermits zij niet 
misbruikt worden voor politieke doeleinden. Het zou te ver gaan om te zeggen, 
dat de liberalisering van de katoensector in Togo nog niet heeft plaatsgevonden. 
We kunnen wel constateren dat het slechts onvolledig is geweest. Het is zaak, 
dat de boeren hun belangen met kracht gaan verdedigen, door middel van een 
goed georganiseerde organisatie, die de staat ertoe zal moeten bewegen om 
voorwaarden te scheppen, waarin de boeren deel nemen aan de 
besluitvormingsprocessen in de katoensector. Alleen op die manier zal een 
liberalisering, hoe partieel ook, kunnen bijdragen aan een verhoging van de 
inkomens van de boeren.  
 
2. Landbouwstrategieën zijn optimaal wanneer voedselgewassen worden 

verbouwd, geen katoen. 
De actuele strategieën van de boeren in Poissongui zijn geënt op de productie 
van katoen. De strategieën zijn niet optimaal, noch wat betreft de gewaskeuze, 
noch wat betreft de toegepaste landbouwtechnieken, die een bedreiging vormen 
voor de duurzaamheid van de landbouw. De katoen is nauwelijks rendabel. In 
optimale strategieën zouden de boeren voedselgewassen verbouwen, zoals 
millet (variëteit met een korte groeitijd van 3 maanden) in mengteelt met erwten 
en sorghum, aardnoten in mengteelt met erwten, en in mindere mate rijst; 
daarbij zouden zowel kunstmest als organische mest moeten worden toegepast. 
Deze gewaskeuze stelt de boeren in staat in de eigen voedselvoorziening te 
voorzien en een aanzienlijk overschot te produceren voor verkoop. Ook de 
variëteit van millet met een lange groeitijd van 6 maanden wordt verbouwd, in 
mengteelt met erwten en sorghum, voor de verkoop. Wanneer de productie van 
katoen tengevolge van de liberalisatie minder aantrekkelijk wordt dan thans het 
geval is, zouden de boeren kunnen overgaan op de productie van deze 
voedselgewassen.  
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De bewering dat de productie van katoen niet optimaal is, lijkt in strijd te zijn 
met de bestaande praktijk waar katoen zelfs de spil van het productiesysteem is. 
Dat de boeren katoen blijven verbouwen, komt vooral door de stabiliteit van de 
door de overheid vastgestelde katoenprijs en de faciliteiten die voor de productie 
van katoen verleend worden, in het bijzonder de levering van kunstmest via 
SOTOCO en de voorfinanciering daarvan. Als gevolg van de liberalisering 
zullen deze zekerheden en faciliteiten wegvallen, waardoor boeren te maken 
krijgen met prijsrisico’s voor de katoen en de inputs, bijvoorbeeld kunstmest. 
Om in een dergelijke situatie optimale strategieën te bepalen, zijn we als volgt te 
werk gegaan. De boeren zouden bereid zijn om deze risico’s te accepteren als zij 
dank zij de liberalisering (gemiddeld) hogere katoen prijzen zouden ontvangen. 
We hebben met ons model aangetoond, dat het voor de boeren pas aantrekkelijk 
wordt om katoen te verbouwen als de katoen prijs 17% hoger zou zijn dan de 
huidige prijs.  
 
Een keuze voor voedselgewassen als alternatief voor katoen zou samen moeten 
gaan met een verandering van landbouwmethoden en van handelspraktijken. 
Intensieve landbouw is rendabel: dierlijke tractie kan worden toegepast evenals 
kunstmest volgens de voorgeschreven dosering, vooral in combinatie met 
organische mest voor een efficiënter gebruik van de kunstmest. Onder ogen 
moet worden gezien, dat de intensivering en de extra kosten ook risico’s met 
zich mee brengen: in jaren van slechte regenval kunnen boeren verliezen lijden. 
De methoden van intensivering vereisen met name ook aandacht voor het 
waterbeheer om zoveel mogelijk water te kunnen benutten. Deze problematiek 
is niet expliciet in beschouwing genomen in het onderzoek. Het algemene 
geloof, dat intensivering van de landbouw alleen maar mogelijk is wanneer de 
boeren toegang hebben tot landbouwkredieten, om productiekosten te 
financieren, lijkt voor het geval van de Région des Savanes niet op te gaan. De 
extra kosten van de intensivering worden ruimschoots gecompenseerd door de 
inkomsten uit de verkoop van het surplus en kunnen uit liquide middelen 
worden gefinancierd. De kredieten zijn alleen van belang om een dynamiek 
teweeg te brengen, om een lange termijn investering te financieren, maar niet 
om b.v. de jaarlijkse aankoop van kunstmest te financieren.  
 
Landbouw intensivering zal alleen maar mogelijk zijn, wanneer de boeren 
voedselgewassen kunnen verkopen, of veel hogere prijzen krijgen voor de 
katoen. De mate waarin de boeren zich kunnen aanpassen aan de liberalisering 
van de katoensector, hangt vooral af van de mate waarin zij hun 
landbouwproducten kunnen verhandelen om de kosten van intensivering te 
betalen.  
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3. Noodzaak van een compromis tussen concurrentie en coördinatie 
De boeren organiseren zich nauwelijks om voedselgewassen te verhandelen, 
waardoor er niet geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen en de 
transactiekosten hoog zijn. De boerenorganisaties die op dit ogenblik bestaan 
functioneren nauwelijks op dit gebied omdat, vanwege de niet-intensieve 
productie methoden, het surplus aan voedselgewassen heel gering is. De boeren 
zien de noodzaak van commerciële boerenorganisaties alleen maar in als er 
grotere overschotten zijn.  
 
Als er overschotten zijn wil dat niet zeggen dat er ook automatisch een markt 
voor is. De Région des Savanes zelf beschikt niet over voldoende afzetmarkten 
voor voedselgewassen, zelfs niet voor het geringe surplus, dat thans verhandeld 
wordt. Weliswaar zijn de twee belangrijke markten, die van Kara 100 km ten 
zuiden van de Région des Savanes en die van Lomé in het zuiden van Togo, 
potentiële afzet markten voor de voedselgewassen uit de Région des Savanes, 
maar ook deze markten hebben op de langere termijn een te beperkte capaciteit 
om alle overschotten te absorberen, die geproduceerd kunnen worden door 
intensieve landbouwproductiesystemen.  
 
Deze situatie zal er toe kunnen leiden, dat de productie van katoen gehandhaafd 
blijft. Maar ook de afzet van katoen is problematisch. Katoen wordt alleen voor 
de export geproduceerd, de afzet wordt belemmerd door het disfunctioneren van 
de wereldmarkt, waar een ware ‘handelsoorlog’ woedt. De subsidies van de 
geïndustrialiseerde landen reduceren het comparatieve voordeel van de 
Afrikaanse katoen en benadelen de Afrikaanse producenten. Behalve met de 
internationale handelsoorlog hebben de Afrikaanse katoenproducenten ook te 
maken met een gebrek aan transparantie op nationaal niveau, waar de staat 
veelal een monopolie positie bekleedt. Zelfs bij het huidige liberaliseringsbeleid 
behoudt de overheid een monopoliepositie, ook al verschijnen er privé 
handelaren op het toneel. 
  
In de huidige situatie zijn de perspectieven voor de boeren niet rooskleurig, 
noch om optimale strategieën toe te passen om voedselgewassen te verbouwen 
(vanwege het gebrek aan afzetmarkten), noch om met de katoenteelt door te 
gaan (vanwege oneerlijke internationale concurrentie en het monopolie van de 
nationale overheid). Er is geen andere oplossing voor de boeren dan zich te 
organiseren om een sterke onderhandelingspositie af te dwingen. 
 
De boeren zijn in verschillende stadia van organisatie, zowel voor de katoen als 
voor de voedselgewassen. Op de katoenmarkt gaat het met name om de 
onderhandelingspositie van de boeren, en om de toegang tot informatie. Op de 
voedselmarkt gaat het vooral om de verhandeling van de overschotten; er moet 
nog veel gedaan worden, zoals voorlichting, opzet en functioneren van de 
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boeren organisaties, en onderzoek naar afzetmarkten. Deze organisaties moeten 
helpen nieuwe handelsstrategieën te ontwikkelen voor de verkoop van 
voedselgewassen, waarbij gestreefd wordt een goed compromis te vinden tussen 
coördinatie en concurrentie om marktimperfecties te compenseren. Nagegaan 
moet worden welke mogelijkheden er zijn om grote hoeveelheden te 
verhandelen, waardoor schaalvoordelen benut kunnen worden en 
transactiekosten kunnen afnemen.  
 
Of het nu gaat om katoen of om voedselgewassen, de staat speelt nog steeds een 
belangrijke rol. Bijvoorbeeld door: 

- Een institutionele omgeving te creëren, die enerzijds de productie 
stimuleert, anderzijds een goed functioneren van de markt beoogt. 

- Een heldere en niet mis te verstane landbouwpolitiek te formuleren, die 
gericht is op het belang van de boeren en aan hen de mogelijkheid biedt 
strategische keuzes te maken.  

- Lange termijn investeringen mogelijk te maken op het gebied van de 
infrastructuur van het transport, opleiding en gezondheid. 

 
De staat moet ook in de toekomst een rol spelen in de katoensector. Niet volgens 
oude of bestaande methoden, maar langs nieuwe lijnen, waarvoor enkele 
suggesties gedaan worden in de volgende aanbevelingen.  
 
1. Voorzichtige liberalisering 
Er zijn verschillende redenen waarom wij aanbevelen om noch op korte, noch 
op middellange termijn over te gaan tot een volledige liberalisering van de 
katoensector door privatisering van SOTOCO: de productie van katoen is van 
grote strategische betekenis zowel voor de boeren als voor het land; de katoen 
productie staat onder druk, de comparatieve voordelen van de kleine Afrikaanse 
boeren lijken teniet te worden gedaan door de het disfunctioneren van de 
internationale markt; het exportmonopolie; en, tenslotte, de barrières die het 
moeilijk maken de katoenteelt te vervangen door productie van 
voedselgewassen. Of op lange termijn algehele liberalisering aan de orde zal 
zijn, hangt af van de ontwikkelingen op de internationale katoenmarkt, maar ook 
van de verworven onderhandelingspositie van de boeren.  
 
Aanbevolen wordt wegen te vinden om de onderhandelingspositie van de 
boeren te versterken. Met het oog hierop, is het liberaliseringsproces een goede 
zaak. We hebben gezien, dat een leerproces in gang is gezet. Ook heeft het 
bijgedragen aan een herstructurering van de katoenorganisaties, waardoor de 
positie van de boeren is versterkt. Er moet echter nog veel gebeuren om de 
inspraak van de boeren middels representatieve vertegenwoordiging te regelen 
en om de stem van de boeren organisaties zowel op nationaal als internationaal 
niveau te laten horen. Bij de herstructurering van deze katoen organisaties moet 



 309 

voorkomen worden dat de politiek haar invloed gebruikt bij benoemingen van 
bestuurders. Het mandaat van de bestuurders van deze organisaties moet beperkt 
blijven, om machtsmisbruik te voorkomen. Vertrouwen in deze organisaties is 
essentieel voor het welslagen van de herstructurering. De boerenorganisaties 
moeten ten volle betrokken worden bij de besluitvorming binnen de katoen 
sector, vooral die over de vaststelling van de prijzen. Met het oog daarop, 
moeten zij gelijkwaardige toegang hebben tot informatie. 
 
Zonder te willen pleiten voor een integrale liberalisering, bevelen we aan om 
door te gaan met de liberalisering, maar voorzichtig en in beperkte mate. Het 
liberalisering proces moet enerzijds leiden tot openheid, waarbij alle actoren 
betrokken worden bij belangrijke besluitvormingsprocessen, en anderzijds tot 
bereidheid tot het delen van macht. Transparantie op alle niveaus is een van de 
essentiële voorwaarden voor het slagen van de liberalisering.  
 
Volgens dezelfde gedachtegang, zal ook een ongecoördineerde liberalisering 
van de voedselmarkt niet goed zijn voor de boeren. De boeren moeten zich 
groeperen en organiseren in commerciële organisaties voor de verhandeling van 
voedselgewassen. Coordinatie is nodig om schaalvoordelen te benutten en 
transactiekosten te beperken. Daarvoor is nog heel wat opleiding en voorlichting 
nodig, in de richting van zowel de boeren als oprichters van deze commerciële 
organisaties. In het verlengde hiervan wordt aanbevolen op landelijke schaal een 
inventarisatie te maken van de boerenorganisaties, zoals ook ten behoeve van 
deze studie is gedaan in de Région des Savanes. 
 
2. Een heldere landbouw politiek  
De rol van de staat is een dynamisch proces waarin rekening wordt gehouden 
met sociale tradities, economische veranderingen en technologische 
vernieuwingen (Al-Uryani, 1988). De landbouwpolitiek moet zich duidelijk 
uitspreken over de grote vraagstukken van het moment, over doelstellingen die 
bereikt kunnen worden en over middelen die ingezet zullen worden om de 
doelen te bereiken. De regeringen moeten zich bijvoorbeeld duidelijk uitspreken 
over toepassing van biologische landbouw zonder chemische inputs, die erg in 
de mode is maar nadelig zou kunnen zijn voor onze landbouw, die een groot 
deel van de grond heeft uitgeput. Of streeft men naar intensieve landbouw met 
gebruik van b.v kunstmest om de duurzaamheid van het landbouwsysteem zeker 
te stellen? Zij moeten zich ook uitspreken over handelspolitiek, vooral op het 
gebied van de voedselgewassen.  
 
Als het gaat om intensivering van de landbouw, moet de landbouw politiek een 
speciaal accent leggen op onderzoek. Aanbevolen productietechnieken mogen 
niet schadelijk zijn voor het milieu en moeten economisch rendabel zijn. In 
Togo dateren de meeste aanbevolen ‘technologische pakketten’ uit de tijd, dat er 
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nog voldoende land beschikbaar was voor braakligging. Zij moeten hoognodig 
geactualiseerd worden, rekening houdend met de huidige bodemvruchtbaarheid 
en de toekomstige ontwikkeling daarvan en met de noodzaak om organische 
mest toe te passen. Dit laatste aspect vraagt om een gezamenlijke bemoeienis 
van zowel landbouw- als veeteelt deskundigen om een goede schatting te maken 
van de hoeveelheid gewas residuen en andere gewasproducten, die ten goede 
kunnen komen als organische mest op het land, of als voer voor het vee. De 
landbouwpolitiek moet zich ook bemoeien met de toegang van de boeren tot 
informatie over nieuwe technologieën, die op landbouwstations of op 
proefboerderijen uitgetest zijn, en bijdragen tot intensivering van de landbouw. 
De verspreiding van informatie, die voldoende boeren bereikt, moet gezien 
worden als een publieke service, waaraan de overheid een belangrijke bijdrage 
levert.  
 
Wat de commercialisering betreft moet de landbouwpolitiek enerzijds een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de voedselzekerheid en, anderzijds, het 
verbeteren van het inkomen van de boer. Voor een dergelijk beleid moet de 
overheid kunnen beschikken over voldoende betrouwbare gegevens. De 
statistische bureaus hebben de belangrijke taak om zulke gegevens, b.v. over 
vraag en aanbod van voedselgewassen, te verzamelen en te verwerken. Het gaat 
dan niet alleen over het totale aanbod of de totale vraag in Togo, maar juist om 
temporele en regionale verschillen. Maar vooral hoort het tot de taak van de 
overheid om in een goede transport infrastructuur te voorzien, waardoor toegang 
tot veel meer markten voor de afzet van voedselgewassen gecreëerd wordt. Ook 
moeten wetten en regels de mogelijkheid bieden om handel te drijven over de 
grenzen van de buurlanden heen.  
 
Hoop 
 
Het is evident, dat in een land, dat geen of nauwelijks democratie kent, de 
politiek een belangrijke factor is in het ontwikkelingsproces. De politiek en het 
ontwikkelingsproces zouden echter deel uit moeten maken van het publieke 
debat. Dat is in Togo op dit moment onmogelijk en daarom zou men zich af 
kunnen vragen wat het nut is van studies over sociale en economische 
ontwikkeling, zoals dit onderzoek. Zoals we in het begin hebben aangegeven, 
heeft dit onderzoek het karakter van een verkenning. Toch kunnen enkele 
resultaten direct worden toegepast. We durven hopen, dat zelfs bij een geringe 
democratie, voor zulke veranderingen bewust wordt gekozen. Politiek wordt 
niet bedreven om mensen angst in te boezemen, maar om hun dagelijkse 
levensvoorwaarden stap voor stap te verbeteren, waarbij gebruikt kan worden 
gemaakt van studies zoals deze. Ik hoop, ben er zelfs zeker van, dat in een niet 
te verre toekomst deze studie dienst kan doen als instrument voor de politieke 
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besluitvormers, met als doel perspectieven te bieden aan de arme rurale 
bevolking.   






