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Inleiding* 

Vanaf de zeventiger jaren is er sprake van een snel toe
nemende invloed op de wereldhandel van industrieprodukten 
van de landen die men traditioneel aanduidt als ontwikke
lingslanden *1). 
Om de wederzijdse handelsrelaties tussen deze ontwikkelings
landen en de hooggeindustrialiseerde landen aan te geven 
spreekt men in dit verband ook wel van respectievelijk de 
periferielanden en de centrumlanden. 
Tot de huidige centrumlanden rekent men over het algemeen de 
E.E.G., de V.S. van Amerika en Japan; alle landen die buiten 
deze centra gelegen zijn behoren aldus tot de groep peri
ferielanden (de Comeconlanden worden vanwege het aparte 
politieke systeem en de ondoorzichtige handelsrelaties hier 
niet beschouwd). 

De sterk stijgende invloed op de wereldmarkt van de peri
ferielanden betekent enerzijds voor de centrumlanden meer 
mogelijkheden voor internationale handel en expansie van 
industriele produktie, anderzijds worden de exporten van de 
periferielanden steeds meer bedreigend voor het aandeel van 
de centrumlanden op de wereldmarkt en op de lokale markten. 
De periferielanden die in dit verband van belang zijn *2), 
zijn de opkomende industrielanden in Latijns Amerika (o.a. 
Brazilie, Mexico, Venezuela) en die in z.o. Azie (Zuid-Korea, 
Hong-Kong, Singapore en Taiwan). 
Daarnaast zijn er in het laatste decennium een betrekkelijk 
groot aantal tweede-generatie opkomende industrielanden 
bijgekomen. We noemen hier India, Thailand, Indonesie, de 
Philippijnen, Sri-Lanka, Maleisie, Marokko, TunesiE~, Peru, 
Chili en Jordanie en wellicht binnen afzienbare tijd ook 
China. 
De periferielanden die nog 
zijn bij de internationale 
ge1ndustrialiseerde landen, 
gelegen. 

betrekkelijk weinig betrokken 
handel zijn de nog zeer laag 

die veelal in Afrika zijn 

Aparte vermelding verdienen in dit kader ook een aantal 
semi-ge1ndustrialiseerde Europese landen die eveneens van 
toenemende betekenis worden voor de internationale handel; 
Spanje, Portugal, Griekenland en Joegoslavie. 

*) De noten zijn opgenomen aan het einde van deze inleiding. 
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De toename van de invloed op de internationale handel van 
bovengenoemde periferielanden en semi-geYndustrialiseerde 
landen heeft uiteraard ook voor Nederland gevolgen, zowel 
voor de export van industrieprodukten en de deelname aan 
buitenlandse vestigingen als voor de concurrentiepositie op 
de wereldmarkt en de binnenlandse markt *3). 
Het Nederlandese bedrijfsleven opereert in toenemende mate 
in internationaal verband, zowel in termen van export van 
halffabrikaten en eindprodukten alsook in de vorm van 
buitenlandse vestigingen. Op dit moment neemt Nederland met 
150 miljard gulden de derde plaats in op de wereldranglijst 
van buitenlandse investeerders (na de V. S. en het Verenigd 
Koninkrijk). 
Deze uitbreiding van export en produktie vindt niet alleen 
plaats in de hooggeYndustrialiseerde wereld (de V. S., de 
E.E.G. en Japan) maar ook in de opkomende industrielanden in 
Z.O. Azie en Latijns Amerika en in een aantal traditionele 
ontwikkelingslanden. Ook met deze laatste groep landen zijn 
de handelsrelaties van Nederland aanzienlijk *4). 
In di t verband noemen we ook China. De belangstelling voor 
dit land neemt recentelijk sterk toe vooral ook vanwege de 
grote plaatselijke afzetmarkt. 

Niet alleen de traditionele multinationals zoals Shell, 
Philips en Unilever kunnen genoemd worden bij deze toe
nemende internationalisatie van de industriele produktie, 
ook kleinere ondernemingen zijn hierbij steeds nauwer 
betrokken. We noemen bier de toenemende exporten en de 
uitbreiding van de lokale produktie van landbouwwerktuigen 
naar opkomende industrielanden als Brazilie en India, en de 
export van voedingsmiddelen en machines voor de voedings
middelen-industrie *5) naar bet Midden Oosten en Afrikaanse 
landen. 
Behalve investeringen in industrHHe produkten in het 
buitenland, is het de laatste jaren ook steeds meer de 
dienstensector die hierbij in toenemende mate een rol gaat 
spelen, o.a. banken en verzekeringsmaatschappijen. . 
Van de andere kant ondervindt bet Nederlandse bedrijfsleven 
in toenemende mate concurrentie van andere landen in de 
E. E.G. , van Japan en de V. S. , en genoemde opkomende indu
strielanden, zowel op de internationale markt ala op de 
binnenlandse markt *3). 
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De toenemende internationale concurrentiedruk op Nederland 
en andere centrumlanden is niet alleen van toepassing op de 
traditionele industriele sectoren als kleding, textiel, 
confectie en schoenen (zowel vanuit de nieuwe E.E.G. landen 
als vanuit de Aziatische opkomende industrielanden) ook op 
de markt van ondermeer electronische produkten, de kunst
mest, informatica, de automobielen en staal neemt de invloed 
van de nieuwe industrielanden snel toe. We noemen in dit 
verband Hong-Kong, Taiwan, Singapore, India, z. Korea, 
Joegoslavie, Brazilie, Mexico en Argentinie *6). 
Ook kan men konstateren dat, ten gevolge van de toenemende 
concurrentie binnen de E.E.G., steeds meer bedrijven uitzien 
naar mogelijkheden om hun produktiecapaciteit te benutten 
voor export en/of produktie buiten de E.E.G. 

De hier vermelde situatie beziend, zal het duidelijk zijn 
dat vrijwel elk Nederlands bedrijf heeft te maken met inter
nationale concurrentie en internationale industriele 
relaties. Deze constatering houdt in dat de wetenschap die 
ten grondslag ligt aan de opleiding van bedrijfskundigen ten 
behoeve van allereerst de Nederlandse industrie, niet 
voorbij kan gaan aan internationale aspecten van de indus
triele produktie. Dit geldt in de toekomst nog sterker 
wanneer we het rapport Wagner *7) en de visies van economen 
ala Tinbergen *8) volgen: de toekomstige exportpositie van 
de Nederlandse industrie ligt in de verkoop van techno
logische know-how, dus ook export van bedrijfskundige 
know-how, die dan ook internationaal georienteerd dient te 
zijn. Maatschappelijk gezien is hiermee de relevantie van de 
internationale industriele bedrijfskunde duidelijk. 
Betrekken we daarbij de vraag vanuit de niet-Nederlandse en 
niet-Westerse wereld (de nieuwe industrielanden en de 
traditionele ontwikkelingslanden) naar bedrijfskundige 
inbreng *9) dan versterkt dit voornoemde argumenten. 

Het centrale onderzoeksthema van internationale industrHne 
produktie is de toekomstige positie van landen en landen
groepen met betrekking tot de onderlinge verdeling van de 
industriele produktie. 
Vraagstukken die daarbij aan de orde komen zijn ondermeer 
- exportvraagstukken; de vraag naar welke landen bedrijven 

hun produkten kunnen exporteren en de wijze waarop die 
export gestalte moet krijgen. 
Dit vraagstuk hangt nauw samen met de positie van het 
bedrijfsleven op de internationale markten en de huidige 
en in de toekomst te verwachten concurrentiegevoeligheid. 

-3-



- de optimale internationale produktielokatie; het vraagstuk 
betreffende de vestigingsplaatskeuze bij produktie van 
internationaal verhandelbare goederen. (In welk land kan 
welk produkt het best geproduceerd worden?). 
Naast logistieke faktoren, fiscale wetgevingen en 
marketing-strategieen spelen hierbij de produktie
mogelijkheden en omstandigheden in de betreffende landen 
een belangrijke rol. 

- het ontwerp van buitenlandse produktiesystemen. 
Dit vraagstuk vereist onderzoek naar de meest geeigende 
bedrijfsvorm: de juridische en economische grondslag 
waarop het produktiesysteem wordt gebaseerd, zoals: 
produktie in licentie met of zonder beperkingen en 
bepalingen, managementcontracten, joint-ventures, dochter
ondernemingen en zelfstandige lokale produktie. 
Per alternatief dient een afweging plaats te vinden van de 
voo- en nadelen in het betreffende land voor de ont
vangende en de biedende partij om tot een optimale keuze 
te komen. 
Naast economische en juridische aspecten spelen bij het 
produktiesysteemontwerp ook een aantal technisch bedrijfs
kundige aspecten een rol. 
Gelet op de markt (lokaal of internationaal) waarop men 
zich richt moet het produktie-ontwerp en het produktie
assortiment worden vastgesteld. Gelet op het produktie
assortiment moet bepaald worden met welke uitgangsmateria
len (lokaal dan wel internationaal betrokken) de produkten 
vervaardigd moeten gaan worden en hoe de op deze 
materialen uit te voeren bewerkingen verdeeld moeten 
worden over produktiemiddelen en menselijke arbeid, de 
keuze van de technische processen de de produktiewijze. 
Tevens moet in samenhang met het technische voorbrengings
systeem een ontwerp gemaakt worden van het beheersings
systeem: het geheel van aktiviteiten die het systeem 
moeten gaan toetsen en corrigeren op de kwalitatieve, 
kwantitatieve en economische produktienormen. 
Datgene wat de wijze van ontwerpen in internationaal 
verband specifiek maakt, is de lokale of internationale 
markt en de invloed van de lokale produktie-omstandigheden. 
Niet alleen is daarvoor kennis vereist van de soort 
faktoren die het ontwerp beinvloeden, even belangrijk is 
kennis omtrent de kwantitatieve invloed, die de verschil
lende faktoren hebben op het ontwerp. 
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Als voorbeelden noemen we hier internationale verschillen 
in: arbeidsproduktiviteit, scholingsgraad, management
kwaliteiten, loonkosten, verkrijgbaarheden van grond
stoffen, halffabrikaten en energie, industriele infra
strukturen (mogelijkheden met betrekking tot uitbeste
dingen, communicatie, transport, distributie en dienst
verlening), arbeids- en milieuwetgeving en verschillen in 
cultuurpatronen. 
Evenzeer van belang zijn de bestaande handelsbelemmeringen 
in de verschillende landen en de internationale valuta
schommelingen. Studie van deze faktoren en hun invloeds
grootte is voorwaarde voor het optimaal ontwerp van het op 
te zetten produktiesysteem. 
De meeste van de hier opgesomde verschillen hangen nauw 
samen met de mate van industrialisatie en economische 
ontwikkeling van de betreffende landen. Naarmate de 
verschillen in industialisatiegraad en economische ont
wikkeling groter worden zullen de invloeden van genoemde 
faktoren toenemen. Zo zijn de verschillen tussen de landen 
in de E. E.G. , de V. S. en Japan klein, vergeleken met de 
verschillen tussen de centrumlanden en de opkomende 
industrielanden (zoals Mexico, Hong-Kong, Singapore, 
Taiwan, India) en de traditionele ontwikkelingslanden 
(Tanzania, Zambia, Soedan etc.). 

In dit proefschrift wordt een aanzet gegeven voor de uitbouw 
van de bedrijfskundige wetenschap naar internationale 
aspecten, waarbij een beperkt aantal van de bovengenoemde 
vraagstukken aan de orde komt, en waarbij de aandacht vooral 
gericht is op de relaties tussen centrum- en periferielanden 
met betrekking tot industriekeuze en produktiesysteemontwerp. 

Hoofdstuk I bevat het artikel "Internationale industriiUe 
produktie; de economische theorie en de bedrijfskundige 
praktijk". Hierin wordt een bedrijfskundig model 
gepresenteerd van een produktiesysteem en zijn relaties met 
de omgeving. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de 
economische literatuur betreffende: de internationale 
handel, nationale investerings- en selectiecriteria voor 
industrieen, en micro-economische beschouwingen over 
bedrijven in ontwikkelingslanden. 
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Dit literatuuroverzicht wordt vervolgens geconfronteerd met 
het bedrijfskundig produktiesysteemmodel op grond waarvan 
een produktiefunktieformule wordt gepresenteerd die tot een 
aanvullende verklaring zou kunnen leiden van de inter
nationale industriele produktie. Tevens worden uit het 
literatuuroverzicht nader te onderzoeken bedrijfskundige 
aspecten van de internationale industriele produktie 
afgeleid zoals de lokale efficiency van bedrijven in 
ontwikkelingslanden en de invloed daarvan op de lokale 
produktiekosten die bepaald worden door de plaatselijk 
benodigde hoeveelheid arbeid, kapitaal, energie en materiaal 
en de prijs per eenheid van deze faktoren. 

Hoofdstuk II is samengesteld uit twee artikelen, die met 
name aansluiten op de economische beschouwingen aangaande 
het functioneren van bedrijven in ontwikkelingslanden in 
Hoofdstuk I. Het artikel "De efficH!ncy van bedrijven in 
ontwikkelingslanden" geeft een overzicht van de metaalsector 
in Peru en van een efficH!ncyonderzoek van + 20 bedrijven 
uit die metaalsector, waarbij deze ingedeeid worden naar 
produktgerichte- en procesgerichte kenmerken. Vervolgens 
wordt bezien welke verschillen in efficiency deze produktie
systeemkenmerken met zich meebrengen. Hierop aansluitend 
volgt de publikatie "Het ontwerpen van produktiesystemen in 
ontwikkelingslanden" waarin dieper ingegaan wordt op de 
oorzaken van de lagere efficiency van bedrijven in ontwik
kelingslanden en waarin een stramien geschetst wordt dat 
dienst kan doen bij het opzetten van bedrijven in ontwik
kelingslanden. 

In Hoofdstuk III zijn eveneens twee publikaties opgenomen. 
Allereerst het artikel "Technologiekeuze voor ontwikkelings
landen; de rol van de arbeidsproduktiviteit". Deze ver
handeling sluit aan op Hoofdstuk II in die zin dat de daarin 
beschreven efficiencyverschillen worden gebruikt voor het 
construeren van een model (formule) dat de te verwachten 
produktiekosten in een ontwikkelingsland uitdrukt als 
funktie van de produktiekosten in Nederland, bij gebruik van 
dezelfde produktietechniek. 
Dit model wordt vervolgens gebruikt om afhankelijk van de 
loonkosten en de arbeidsproduktiviteit uitspraken te doen 
over de minimaal vereiste arbeidsintensitelt bij allocatie 
van industrieen in ontwikkelingslanden. 
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Tenslotte wordt een eerste aanzet gegeven voor mogelijke 
(procentuele) produktiekostenvoor- en nadelen in 3 typen 
ontwikkelingslanden (getypeerd naar loonkostenniveau's), 
voor verschillende industriesoorten. 
Het artikel "IndustrH!le produktie in lagere loonlanden" 
sluit hier direkt op aan. 
Gebaseerd op hetzelfde produktiekostenmodel worden hier de 
verwachte produktiekostenvoor- c.q. nadelen in ontwik
kelingslanden (lage loonlanden) getest op hun gevoeligheden 
voor: rentestanden, investeringsrisico's, afschrijvings
faktoren, machinekosten. seriegrootten, lagere lonen en 
arbeidsproduktiviteit. 
Naar aanleiding van deze gevoeligheidsanalyse worden 
vervolgens indikaties gegeven over de posi tie van de ver
schillende periferielanden ten opzichte van de centrum
landen. 

Hoofdstuk IV bevat het artikel "Internationale produktie
allocatie ; een modelmatige benadering", dat aansluit op de 
produktiefunktieformule die naar voren komt in hoofdstuk I 
en op het produktiekostenmodel van Hoofdstuk III. 
In dit artikel wordt de produktiefunktieformule uitgewerkt 
tot een integraal produktiesysteemmodel. Dit model wordt 
vervolgens vertaald in een integrale kostenfunktie van een 
produktiesysteem, waarin naast de produktiekosten die in 
Hoofdstuk III aan de orde komen, ook zijn opgenomen de 
transportkosten en de werkkapitaalkosten (pijplijnkosten). 
De aldus opgebouwde integrale kostenfunktie wordt daarna 
omgewerkt tot een lokatie-afhankelijke funktie doordat de 
verschillen in efficiency en in organisatie tussen 
produktiesystemen (Hoofdstuk II) door middel van parameters 
in de kostenfunktie worden ingevoerd. 
Op die wijze ontstaat een integrale kostenfunktie die het 
mogelijk maakt de produktiesysteemkosten van een produktie
systeem te bepalen op verschillende lokaties. 
Deze benadering wordt vervolgens uitgevoerd op een aantal 
case-studies te we ten: de produktie van continu gegoten 
koperdraad, de produktie van kunstmest, de teelt van 
tomaten, de groenteconservenindustrie, de produktie van 
kuikenvlees en de fabrikage van een bepaald soort heren
kleding. 
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Tenslotte worden in dit hoofdstuk naar aanleiding van de 
uitgevoerde cases uitspraken gedaan over de bruikbaarheid 
van de gepresenteerde integrale kostenfunktie en worden 
indikaties gegeven over de mogelijke gevoeligheid voor 
internationale concurrentie van de bedrijfstakken waaruit de 
case-studies zijn gekozen. 
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HOOFDSTUK I: 

INTERNATIONALE INDUSTRIELE PRODUKTIE: 
DE ECONOMISCHE THEORIE EN DE BEDRIJFSKUNDIGE PRAKTIJK *) 

door 

Ir. A.D.M. v.d. Ven 

*) Dit hoofdstuk is een bewerking van: 
Internationale IndustriiUe Produktie; de economische 
theorie en de bedrijfskundige praktijk, A.D.M. van de 
Ven, Report EUT/bdk 17 ISBN90-6757-017-6, Eindhoven, 1985. 
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1. INLEIDING *) 

In dit artikel presenteren we een overzicht van de in de 
literatuur beschreven theorie en betreffende internationale 
industriiHe produktie en bezien we welke discrepanties er 
bestaan tussen theorie en werkelijkheid. 
Vervolgens geven we een concept voor een methode die kan 
leiden tot een integrale benadering van de industriele 
produktie in verschillende landen. 

2. BEGRIPSBEPALINGEN, DOEL EN RELEVANT IE 

Onder internationale industriiHe produktie wordt bier ver
staan de studie van de wijze waarop de vervaardiging van 
industriele goederen plaatsvindt in verschillende landen, 
oftewel de studie van de verschillende vormen van indu
striele produktie zoals die aangetroffen worden bij het 
vergelijken van landen. 
Het begrip industriele produktie heeft betrekking op de 
vervaardiging van materiele objecten (produkten) in een 
produktiesysteem. *1). Bedrijven of organisaties die dien
sten leveren zoals banken, ziekenhuizen en verzekerings
maatschappijen vallen dus buiten deze beschouwing. 
Het studieobject van de internationale industriele produktie 
is het industrieel produktiesysteem in relatie tot zijn 
omgeving. Ervan uitgaande dat landen onderling sterk kunnen 
verschillen met betrekking tot de faktoren die voor het pro
duktiesysteem van belang zijn kan de doelstelling van de in
ternationale industriele produktie als volgt worden gefor
muleerd: het ontwerpen van produktiesystemen met inachtname 
van de relevante omgevingsvariabelen. 
Kennis van de internationale industrHHe produktie is niet 
alleen relevant voor de internationaal opererende onder
nemers, maar ook voor de op de binnenlandse markt gerichte 
ondernemers in de diverse landen, gezien de toenemende 
internationale concurrentie. 
Ook overheidsorganen die gericht zijn op industrialisatie
politiek behoeven inzicht in de voor hun land meest ge
schikte produktiesystemen, gelet op de internationale 
industriele situatie. 

*) De noten zijn opgenomen aan het einde van dit hoofstuk. 
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3. HET PRODUKTIESYSTEEM EN ZIJN OMGEVING. *2) 

Al vorens in te gaan op de bestaande theorieen van inter
nationale industrHne produktie wordt hier een model ge
presenteerd van het produktiesysteem en zijn 
omgevingsrelaties. 
Aan de hand van dit analytisch bedrijfskundig model worden 
vervolgens in paragraaf 5 de ge1nventariseerde theorie en op 
hun bedrijfskundige relevantie getoetst. 
In de meest simpele vorm ziet het model er als volgt uit: 

fig. 1. Model Produktiesysteem - Omgeving. 

o~geving J 
~uktiesysteern 

In deze figuur is tot uitdrukking gebracht dat de omgeving 
het produktiesysteem be1nvloedt en dat er tevens vanuit het 
produktiesysteem een invloed uitgaat naar de omgeving. 
In abstracte zin beschouwd verstaan we hierbij onder om
geving alle objecten buiten het produktiesysteem die in
vloeden uitoefenen op dit systeem, of waarop het produktie
systeem invloed heeft. 
De be1nvloeding van het produktiesysteem door de omgeving 
verloopt via de inputs die het uit deze omgeving betrekt, 
terwijl het produktiesysteem de omgeving be1nvloedt door de 
outputs die het aan deze omgeving !evert. 
Dit uitwisselingsproces via inputs en outputs is een noodza
kelijke voorwaarde voor het voortbestaan van het produktie
systeem, de omgeving moet de vereiste inputs kunnen en wil
len leveren en moet de geleverde outputs kunnen en willen 
opnemen. 
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De inputs die we onderscheiden zijn: 
- materiaal: grondstoffen, halffabrikaten of onderdelen 
- energie: warmte of elektriciteit die nodig is voor het 

transformeren van het materiaal. 
- informatie: het geheel van gegevens dat noodzakelijk is 

voor het opereren van het produktiesysteem. De informatie 
kan opgesloten zitten in het produktiesysteem, de mensen 
en de machines, of kan extern worden betrokken. 

- mensen: de mensen die in het produktiesysteem aktiviteiten 
uitvoeren. 

- machines: de technische middelen die ingezet worden bij de 
transformatie van het materiaal. 

De outputs die het produktiesysteem levert zijn: 

betreffende materiaal: 
- de produkten: consumptiegoederen, kapitaalgoederen, half

fabrikaten of onderdelen aan derden. 
- materiaalafval: het materiaal dat bij de produktie ver

loren gaat en aan de omgeving wordt afgegeven. 
- afvalstoffen: afvalstoffen die het produktiesysteem ver

laten. 

betreffende energie: 
- warmte die direkt of indirekt (via afvalwater) aan de om

geving wordt geleverd. 

betreffende informatie: 
- kennis en ervaring die aan derden 

mensen uit het produktiesysteem 
pensionering) 

betreffende mensen: 

worden geleverd of die 
meenemen (verloop en 

- individuen die al dan niet vrijwillig het produktiesysteem 
verlaten 

betreffende machines: 
- technisch of economisch verouderde machines die als 

schroot dan wel als tweedehands machines aan de omgeving 
worden afgestaan. 

Op deze wijze beschouwd kan men het produktiesysteem op
gebouwd denken uit een 5-tal stromen. 
De doorlooptijd van de inputs is echter verschillend. De in
puts mensen en machines hebben in het algemeen een langere 
doorlooptijd dan materiaal, energie en informatie. 
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Ook onderscheiden zich mensen en machines in de funktie die 
ze binnen het produktiesysteem innemen. Deze inputs be
werken, transformeren, de materiaalstroom met behulp van 
energie en informatie. We noemen mensen en machines daarom 
de transformatoren van het produktiesysteem. 

In figuur 2 zijn de onderscheiden stromen schematisch 
weergegeven. 

Fig. 2. De externe relaties van een produktiesysteem 

inputs transformatie 

materia len 

energie 

informatie 

mens en 

technische 
middelen 

-
-----
-

r==J= transformatoren 

--------------
------------- .. 

-------------
--8--B---
---EJ---8-

.. -
--.. ---
-

outputs 

eindprodukten 
en afval 

energie 

informatie 

verouderde 
mensen of 
verloop 

verouderde 
techn. middelen 

Zoals uit deze figuur blijkt is er op al de genoemde inputs 
transport noodzakelijk, een verplaatsing in een bepaalde 
tijd van de inputs vanaf de vindplaats naar het produktie
systeem. Ook de outputs worden getransporteerd vanaf het 
produktiesysteem naar een lokatie in de omgeving. 

3.1. Het doel en de samenstelling van een produktiesysteem. 

Een produktiesysteem is een doelgericht systeem. In techni
sche zin beschouwd kan dit doel geformuleerd worden als het 
vervaardigen van een bepaalde kwantiteit produkten per 
tijdseenheid, die aan een vastgestelde kwaliteit moeten 
voldoen en gebonden zijn aan een bepaalde prijs. 
Deze technische doelstelling vereist een voortdurende be
waking van de in- en outputs op de normen kwantiteit, 
kwaliteit en prijs. 
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Aan een industrieel produktiesysteem ligt evenwel ook een 
economisch doel ten grondslag. Als uiteindelijk doel 
postuleren we het genereren van inkomen voor de eigenaar(s) 
van het produktiesysteem. 
Dit uitgangspunt is beperkt, velen immers kennen meerdere en 
ruimere doelstellingen toe aan een produktiesysteem. 
In deze verhandeling echter beperken we ons tot dit concept, 
daarbij aantekenend dat de ondernemer en de eigenaars bij 
het streven naar de doelstelling gebonden zijn aan een aan
tal randvoorwaarden die door de overheid of andere maat
schappelijke instituties worden opgelegd. 
Deze randvoorwaarden hebben betrekking op zaken als: 
- invoerheffingen en -restricties 
- exportheffirigen (of-subsidies) en -restricties 
- arbeidslonen, werkgelegenheidsmaatregelen en arbeidstijden 
- milieuheffingen en -bepalingen 
- arbeidswetten 
- investeringsregelingen 
- kapitaal transfer 
- nationale kapitaalparticipaties 

Ret streven naar irikomen voor de ondernemer betekent dat de 
in figuur 2 besproken produktoutputs een financHne waarde 
moeten vertegenwoordigen voor de afnemer (klant) die groter 
is dan de daarvoor gebruikte financiele waarden van de 
inputs. Door de inputs en de materiele outputs te waarderen 
krijgen we aldus een financHne stroom tegengesteld aan de 
stromen door het produktiesysteem. 
Van belang bij het bespreken van internationale produktie is 
de constatering dat deze financH!le waarderingen van pro
dukten en inputs worden be:Lnvloed door de lokatie van het 
produktiesysteem en dus landsafhankelijk zijn. De behoefte 
aan een produkt, de verkrijgbaarheden van de inputs en de 
gestelde randvoorwaarden kunnen van land tot land sterk 
verschillen. 

De mate waarin de ondernemer er in slaagt het beoogde doel 
te bereiken wordt vaak aangeduid met effektiviteit. Direkt 
gekoppeld aan effektiviteit gebruikt men het begrip 
efficil:!ncy *3), de mate waarin de ondernemer er in slaagt 
bij het streven naar effektiviteit zo weinig mogelijk inputs 
te gebruiken. 

-15-



We merken bier op dat effici~ncy geen doel op zich is, doch 
een conditio sine qua non voor de effektiviteit. Het is 
sterk afhankelijk van de economisch-politieke 
produktieomstandigheden in hoeverre een ondernemer ge
noodzaakt is middels efficient produceren effektief te zijn. 
*4) Zo zullen ondernemingen in een land dat de eigen in
dustrie sterk beschermt met een hoge protectie effektief 
kunnen zijn, zonder dat aan internationale efficiency-eisen 
wordt voldaan. 
Wel is het zo, dat, wanneer een ondernemer zou streven naar 
maximale winst, dus maximale effektiviteit in onze termen, 
maximale efficiency een noodzakelijke voorwaarde is. 
Echter, de mate waarin daadwerkelijk gestreefd wordt naar 
maximale winst is moeilijk aantoonbaar, laat staan dat het 
mogelijk zou zijn om wetenschappelijk te bepalen wat de 
maximale winst van een ondernemer zou kunnen zijn. 

3.1.1. Subsystemen binnen een produktiesysteem. 

In figuur 2 gaven we weer welke inputsoorten bij industriele 
produktie onderscheiden kunnen worden en hoe deze inputs 
middels transport en transformatie worden omgezet in outputs 
die op hun beurt worden getransporteerd naar de afnemer op 
de daartoe bestemde lokatie in de omgeving. 
Hier gaan we in op de wijze waarop die transformatie plaats
vindt. 
In navolging van de Sitter *5) en Miller en Rice *6) 
onderscheiden we bij deze transformatie twee soorten aktivi
teiten: 
- uitvoerende aktiviteiten 
- regelende aktiviteiten 
Uitvoerende aktiviteiten zijn aktiviteiten die gekenmerkt 
worden door wat men in de regeltheorie sturen noemt. De 
uitvoering van het werk, de aktiviteit, geschiedt door deze 
te sturen naar een voorafgesteld doel. 
Regelende aktiviteiten onderscheiden zich van de uitvoerende 
akti viteiten door de mogelijkheid van terugkoppeling. 
Gemeten wordt of het gestelde doel bereikt wordt door de 
aktiviteit en bij aanwezigheid van een verschil tussen ge
wenst doel en het bereikte resultaat wordt de aktiviteit 
bijgesteld, bijgeregeld. 
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Het transformatiesysteem van het produktiesysteem definieren 
we aldus als het geheel van uitvoerende aktiviteiten en 
regelaktiviteiten dat de materiaalinput omzet in de gewenste 
materiele output binnen de opgelegde randvoorwaarden. 
Deze transformatie-aktiviteiten worden daarbij uitgevoerd 
door technische middelen en mensen (operatoren). 
De verdeling van de transformatie-aktiviteiten over de 
technische middelen en de operatoren geschiedt op basis van 
bepaalde criteria, die afgeleid worden van de gestelde pro
duktiedoeleinden. Uitgaande van de afzetmarkt en de daarin 
gesignaleerde behoeften bepaalt de ondernemer zijn pro
duktieprogramma. Dit programma omvat: 
- de soort produkten (het produktontwerp en het produktie

assortiment) 
- de hoeveelheid te leveren produkten per tijdseenheid per 

type 
- de kwaliteit per type produkt 
- de prijs, de waarde van het produkt voor de klant en de 

gecalculeerde inputkosten per produkttype. 

Het is dit produktieprogramma dat de noodzakelijke inputs en 
transformatie-aktiviteiten bepaalt en dat ten grondslag ligt 
aan de toewijzing van deze transformatie-aktiviteiten aan de 
technische middelen en de mensen. Afhankelijk van de 
kwaliteit (produktiesnelheid, de produktienauwkeurigheid, 
het materiaalgebruik, en de produktie-flexibiliteit), de 
verkrijgbare hoeveelheden per tijdseenheid en de prijzen 
(alle drie aspecten van mensen en technische middelen die 
per land of regio kunnen verschillen) wijst men de trans
formatie-aktiviteiten toe. 
Behalve mensen en technische middelen spelen hierbij ook de 
additionele inputs (materiaal, energie en informatie) een 
rol, in die zin dat de behoefte aan deze inputs afhangt van 
de wijze van toewijzing. Uiteindelijk wordt die toewijzing 
gekozen die voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
eisen van het produktieprogramma tegen de laagst mogelijke 
kosten, oftewel die de hoogste netto constante waarde binnen 
een bepaalde tijdsperiode oplevert. We gaan hier niet nader 
in op de bedrijfseconomische beslissingsmodellen die bij 
deze toewijzing gehanteerd kunnen worden. 
Zijn de transformatie-aktiviteiten toegewezen dan kunnen we 
in het transformatiesysteem twee subsystemen onderscheiden: 
- het technische subsysteem: de verzameling technische 

middelen en hun struktuur. 
- het operatorensysteem: de verzameling mensen met hun 

taakverdeling die transformatie-aktiviteiten uitvoeren. 
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in 

We merken hier op dat zowel de technische middelen als de 
operatoren zowel uitvoerende aktiviteiten als regelaktivi
teiten kunnen verrichten (b.v. de conventionele draaibank 
versus de computergestuurde bewerkingsmachine en de schoon
maker versus de draaier). 

Naast bet transformatiesysteem vindt men in bet industrieel 
produktiesysteem een verzameling mensen die zorgdragen voor 
de voortgang en de regeling van het produktiesysteem op de 
gestelde normen in bet produktieprogramma. We noemen dit 
systeem bet beheersingssysteem, een systeem dat bet 
produktiesysteem regelt op kwantiteit per tijdseenheid, 
kwaliteit en kosten. Daarbij vatten we onder kwaliteit ook 
de normen die gesteld worden aan de operatoren en de 
technische middelen. 
Dit beheersingssysteem omvat interne regelingen alsook 
externe regelingen *7), inhoudende het regelen van de 
verwerving van de inputs en de distributie van de outputs op 
korte en lange termijn, benevens het regelend optreden naar 
de opgelegde randvoorwaarden. 

In fig. 3 is de analyse van het produktiesysteem schematisch 
samengevat • 

• 3. Produktiesysteemanalyse. 
-"'--

Ondernemer + Omgeving 

l 
Doeb rllingen 

Produktieprliramma en constraints 

PRODUKTIESYSTE&~ 

I I 

lf I 
BEHEERSINGSSYSTEEM 

' -+ 
puts 

TRANSFO~~TIESYSTEEM 

I Technisch systeem I 
+ + 

j Operatoren systeem j 
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3.1.2. Vrijheidsgraden 

Aangezien het produktieprogramma de verzameling benodigde 
transformatie-akti viteiten en de materiaalinput bepaalt zal 
er ook bij het toewijzen van deze transformatie-aktiviteiten 
aan de operatoren en technische middelen een bepalende 
invloed uitgaan van het produktie-programma. De ruimte voor 
variaties in het technisch systeem en het operatorensysteem 
is daardoor beperkt, doch wel aanwezig. 

Ook het beheersingssysteem is binnen grenzen bepaald door 
het produktieprogramma en het gekozen transformatiesysteem 
( technisch systeem en operatoren-systeem). Dit betekent dat 
bij de keuze van het transformatiesysteem de implicaties 
voor het beheersingssysteem mede in beschouwing genomen 
moeten worden. 

De constatering dat de vrijheidsgraden voor het totale 
produktiesysteemontwerp bepaald worden door het gekozen 
produktieprogramma leidt tot de conclusie dat de grootste 
ontwerpvrijheid te vinden is in variaties binnen dit 
produktieprogramma. 

3.2. De omgevingsgrens 

Van het type produktiesysteem hangt af waar de omgevings
grens van dat produktiesysteem getrokken kan worden. 
De markt waarop men zich richt kan lokaal (een dorp, een 
stad of een provincie), nationaal (binnen een land) of 
internationaal (gelegen in meerdere landen) zijn. 
Vergelijk in dit verband de dorpssmid, de melkfabriek en de 
automobielindustrie. 
Evenzeer geldt voor de betrokken materialen een dergelijke 
benadering: ook deze kunnen ter plaatse, binnen de 
landsgrenzen, of buiten de natie betrokken worden. 
In dit verband kan in Nederland gedacht worden aan de 
produktie van ureum (aardgas uit Nederland) en aan de 
koperverwerkende industrie, koper uit o.a. Zambia, Zaire of 
Peru. 
Voor de acquisitie van de inputs machines en informatie 
geldt in vele gevallen eveneens een grensoverschrijding. 
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In hoeverre de omgevingsgrens samenvalt met de landsgrens 
hangt vooral van de grootte van het land af. 
De grootte van een land wordt daarbij gemeten naar een 
drietal faktoren: 
- de geografische grootte; hoe uitgestrekter de natie is des 

te groter is de kana om de grondstoffen nationaal te 
vinden, dit geldt voor zowel de landbouw- en de minerale 
grondstoffen als voor de energiedragende grondstoffen. Zo 
zijn de V. S. van Amerika vrijwel alleen voor de laatste 
grondstofsoorten deels afhankelijk van het buitenland, 
terwijl Nederland en Duitsland ook wat betreft de minera1e 
grondstoffen geheel aangewezen zijn op het buitenland. 

- de grootte gemeten naar het aanta1 inwoners, de hoogte van 
het BNP/capita en de verdeling van het inkomen per hoofd 
van de bevo1king *8); deze indikatoren zijn vooral van 
belang bij de produktie van consumptiegoederen. 

-de mate van industrialisatie *9); de bijdrage aan het BNP 
van de industrie-sector (1-5 van de ISIC-c1assificatie) en 
daarbinnen de bijdrage van de "manufacturing" sector (2 en 
3 van de !SIC classificatie). Deze indikator is voora1 
bepalend voor de mate waarin halffabrikaten en kapitaal
goederen betrokken dan we1 afgezet kunnen worden in deze 
landen. 

In tabe1 1 is een landenindeling gemaakt aan de hand van 
bovengenoemde faktoren waaraan zijn toegevoegd: 
- de beschikbaarheden aan minerale grondstoffen *10) 
- de beschikbaarheden aan energiedragers *11) 
- een inkomensindex *12) 
- de grootte van de afzetmarkt *13) 
- een schatting van de industrialisatiegraad *14) 
- de loonvoet; uurlonen in de industria *15) 
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Tabel 1: Landenindelins 

indicatoren: 
Beschik- Beschik- inkomens- afzet- Industri- loon 
baarheid baarheid index markt ali sa tie voet 
minerale energie- graad index 
grond- dragende 
stoffen grond-

stoffen 
Landen 
--------------------------------------------------------------v.s. ++*) + 100 550 ++ 127 
Canada ++ + 95 34 ++ 134 
Frankrijk 83 55 ++ 70 
Duitsland 93 79 ++ 100 
Enge1and + 55 71 ++ 60 
Rus1and ++ ++ 35 'l ++ 'l 
Japan 62 100 ++ 75 
Be1gie 86 13 ++ 102 
Italie 39 55 ++ 67 
Nederland + 79 18 + 100 
Australie ++ 78 18 + 90 
Z-Afrika ++ 17 8 + 36 
Denemarken + 95 8 + 150 
Zweden + 110 16 + 150 
Spanje + 37 20 + 50 
Taiwan 14 1,5 + 16 
Mexico + + 14 13 + 34 
Venezuela + + 33 5 + 49 
Brazilie ++ + 15 13 + 36 
India + 2 5 + 10 
Griekenl. 33 5 30 
Turkije 13 3 24 
Portugal 22 5 31 
Hong-Kong 27 3 17 
Singapore 28 1,5 15 
Peru ++ 5 0,01 17 
Philipp. 10 1 6 
Koeweit ++ 196 0,15 190 
Zambia ++ 6 0,00 18 
Tanzania 2 0,00 8 
China + + 'l 'l 'l 'l 

--------------------------------------------------------------
*) ++ • zeer hoog + = hoog - == 1aag -- = zeer 1aag 
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In deze tabel zijn de landen gerangschikt naar de orde van 
grootte van industrialisatie. 
Uit deze tabel blijkt dat er zeer weinig landen op de wereld 
zijn waar de industrHUe produktiesystemen binnen de lands
grenzen autonoom kunnen funktioneren. 
Alleen in landen als de V. S. , Rusland en in mindere mate 
Canada zijn bijna alle inputs voorradig die nodig zijn voor 
industrHHe produktie. De overige hoger ge1ndustrialiseerde 
landen zijn oftewel afhankelijk van energiedragers of van 
minerale grondstoffen. Hoe zeer de hoog gerndustrialiseerde 
landen afhankelijk zijn van zeer laag ge1ndustrialiseerde 
landen blijkt uit Vingerhoets (1982) *16): 60% van alle 
gewonnen minerale ertsen vinden hun oorsprong in zeer laag 
getndustrialiseerde landen, de rest komt van landen als 
Canada, Australie, Zuid-Afrika en de V.S. Voor de 
industrleen die landbouwgrondstoffen verwerken geldt dit nog 
in versterkte mate: ruim 70% wordt geteeld in traditionele 
laag ge1ndustrialiseerde landen *17}. 

De halffabrikaten op basis van minerale grondstoffen zijn 
met uitzondering van de V.S., Canada en Australie, niet te 
vinden in de landen waar de grondstoffen gewonnen worden; de 
verwerking hiervan hangt direkt samen met de industriali
satiegraad van deze landen en vindt voor het merendeel 
plaats in de hoge ge1ndustrlaliseerde landen in West-Europa, 
V.S. en Japan. Dit betekent bijvoorbeeld voor de oor
spronkelijke leveranciers van geraffineerd koper als Zambia 
en Zatre dat koperen buizen uit Europa worden ge1mporteerd 
*18). 
Industriele produktiesystemen die kapitaal- of consumptie
goederen leveren die gebaseerd zijn op halffabrikaten, zijn 
wat deze inputs betreft dus aangewezen op hoger getndustria
liseerde landen. 
Ook de afzetmarkt voor halffabrikaten en kapitaalgoederen is 
het grootst in hoger getndustrialiseerde landen en wel dat 
deel daarvan waar sprake is van een grote afzetmarkt, gezien 
de vaak grote economies of scale bij deze produkten en de 
grote technische kennis die daarvoor nodig is. 

Na deze uiteenzetting over de relaties produktiesysteem
omgeving, de opbouw van een produktiesysteem en de soorten 
landen in de industrHne wereld, gaan we na in hoeverre de 
bestaande economische theorieen te plaatsen zijn binnen dit 
theoretisch model. 
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4. DE LITERATUUR *19) 

De literatuur betreffende internationale industriele pro
duktie is onder te verdelen naar het gezichtsveld dat men in 
beschouwing neemt en daarbinnen naar de faktoren en as
pecten van de industriele produktie die men ter sprake 
brengt. 
In deze beschouwing onderscheiden we drie gezichtsvelden: 
het internationale, het nationale en het bedrijfs- of micro
gezichtsveld. 

4.1. De internationale school 

Kenmerkend voor deze economen is dat men de industriele 
produktie op wereldni vo beziet, waarbij men beoogt aan te 
geven wat de voordelen zijn van bepaalde landen voor be
paalde typen industrieen. 
Ricardo *20) wordt hierbij genoemd als grondlegger. Hij 
introduceert het begrip comparatief voordeel. 
In zijn beroemde voorbeeld over de comparatieve voordelen 
van Portugal en Engeland betreffende de produktie van wijn 
en kleding toont hij aan dat bet voor Portugal bet 
voordeligst zou zijn om zelf wijn te verbouwen en om kleding 
te importeren uit Engeland. Hij baseert zich daarbij 
uitsluitend op bet aantal arbeidsuren per eenheid produkt. 

Tabel 2: Voorbeeld comparatieve voordelen. *20) 

Portugal 
Engeland 

arbeidsuren per produkt 

wijn 

80 
120 

kleding 

90 
100 

comparatieve voordelen 

wijn 

67% 
150% 

kleding 

90% 
111% 

Portugal beeft blijkens dit voorbeeld zowel een absoluut 
voordeel in wijn als in kleding, en een comparatief voordeel 
in wijn. 
Voor Engeland geldt analoog een absoluut nadeel in zowel de 
produktie van wijn als kleding, maar een comparatief voor
deel in de produktie van kleding. 
Internationaal gezien betekent dat export van kleding uit 
Engeland en export van wijn uit Portugal. 
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Dit door Ricardo ontwikkeld begrip comparatieve voordelen 
vormt ook heden ten dage nog de basis van de voornaamste 
internationale neo-klassieke handelstheorieen. 
Ging Ricardo (1817) uit van ~~n produktiefaktor (~~n input), 
later gingen Heckscher (1919) en Ohlin (1933) uit van twee 
inputs, arbeid en kapi taa1, en introduceerden het befaamde 
Heckscher-Ohlin theorema *21), inhoudende dat er door 
verschillen in beschikbaarheden van arbeid en kapitaal 
tussen landen handel ontstaat in produkten die gebaseerd 
zijn op de in de afzonder1ijke 1anden meest overvloedig 
aanwezige produktiefaktoren. 
Tinbergen *22) vertaa1de het Heckscher-Ohlin theorema in de 
theorie van de internationale arbeidsverdeling. 
Gegeven de schaarste aan 'kapitaal en de overv1oed aan 
ongeschoolde arbeid in ontwikkelingslanden, en gegeven de 
overvloed aan kapitaal en het tekort aan ongeschoolde arbeid 
in rijke, Westerse landen, houdt zijn theorie een pleidooi 
in voor een mondiale verdeling van de industrie gebaseerd op 
de mate van arbeidsintensiteit. (De hoeveelheid benodigde 
arbeid per eenheid eindprodukt). 

De ontwikke1ingslanden hebben aldus een comparatief voordeel 
in arbeidsintensieve produkten (weinig kapitaal, veel ar
beid), de rijke landen in kapitaalintensieve produkten 
(weinig arbeid, veel kapitaal). 

Ter verklaring van de werkelijke verdeling van de indu
striele produktie is het tweefaktoren model zoals hier 
omschreven te simp1istisch zoals Tinbergen en andere 
internationale economen stellen *23). 
Arbeid en kapitaal zijn geen homogene produktiefaktoren, en 
het begrip "human capital" wordt gel:ntroduceerd, om een ver
klaring te vinden voor de befaamde paradox van Leontief, die 
in 1953 aantoonde dat de V.S. goederen exporteerden met een 
hoge arbeidsintensiteit. 
Het felt dat deze goederen geproduceerd worden met ge
schoo1de arbeid (menselijk kapitaal) wordt als verklaring 
aangevoerd, naast de constatering dat veel arbeid per tijds
eenheid niet betekent dat de arbeidskosten per eindprodukt 
hoger zijn, de arbeidsproduktiviteit is immers in de V .s. 
ook hoger o.a. juist ten gevolge van die hogere scholings
graad *24). Vernon *25) schreef in 1966 een artikel over de 
internationale handel in industriele produkten dat veel aan
dacht kreeg en ook heden ten dage nog heeft. 
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Hij introduceerde bet begrip product-life-cycle als mede 
verklarende faktor voor internationale handelspatronen. Dit 
begrip heeft betrekking op het stadium waarin de produktie 
van een bepaald goed zich bevindt. 
Een nieuw produkt vergt in de beginfase van de produktie 
veel onderzoek en produktontwikkeling (R&D) zodat in deze 
fase de produktie beperkt blijft tot de plaats waar deze 
arbeid beschikbaar is (de V.S., de E.E.G. en Japan) en waar 
ook de markten voor nieuwe industri~le produkten gesitueerd 
zijn. In de uitontwikkelde fase verdwijnt de behoefte aan 
R&D input, waardoor het mogelijk wordt in lager 
gerndustrialiseerde landen de min of meer gestandaardiseerde 
produktie over te nemen. 
Stobaugh *26) gebruikt deze visie van Vernon om voor de 
bedrijven in de V. S. de termijn te schatten waarbinnen men 
op de wereldmarkt kan exporteren zonder door een buiten
landse concurrent gehinderd te worden. Het "research and 
development" (R&D) intensiteitskenmerk van industrie~n is 
hiermede gerntroduceerd, een nadere verbijzondering van de 
input arbeid. 
Van de K.lundert en Kolnaar *27) koppelen deze R&D-intensi
teit, die zij het technologisch kunnen noemen, aan het per 
hoofd van de bevolking beschikbare kapitaal, en komen via 
een uitgebreide econometrische beschouwing tot de conclusie 
dat landen met een laag technologisch kunnen en een geringe 
beschikbaarheid aan kapitaal zich moeten toeleggen op 
arbeidsintensieve produkten. Daarbij baseren zij zich op 
internationale concurrentieverhoudingen gerelateerd aan de 
effektieve loonkosten per eindprodukt, en de 
groeimogelijkheden die men langs deze lijn van 
industrialiseren heeft in lager ontwikkelde landen. 
Men pleit daarbij zeer sterk voor loonmatiging; landen met 
een laag technologisch kunnen en een loonni vo te ver boven 
het minimale onderhoudsnivo (het bestaansminimum) verliezen 
hun internationale comparatieve concurrentiekracht en hun 
groeimogelijkheden. Men gaat te vroeg kapitaalintensief 
industrialiseren, mogelijk gemaakt door invoering van 
protectie. 
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Wij komen bier aan een aspect van de internationale handel 
dat in de theorie eveneens veel aandacht krijgt *28). 
De handel in industri~le produkten tussen landen is niet 
alleen gebaseerd op de onderlinge comparatieve voordelen, 
ook politieke faktoren spelen daarbij een belangrijke rol. 
Ter bescberming van de eigen industrie~n tegen interna
tionale concurrentie voeren sommige landen een veelheid van 
maatregelen in op bet gebied van import en export. 
Importtarieven en importquotas verhinderen buitenlandse 
producenten gebeel of gedeeltelijk om op de binnenlandse 
markt door te dringen, exportsubsidies stimuleren op een 
(volgens de vrijbandel) oneigenlijke wijze de export door de 
nationale industrieen. 
Doordat landen steeds vindingrijker zijn geworden in het 
doorvoeren van deze protectiemaatregelen via belasting
stelsels, subsidies op eindprodukten, invoerheffingen op 
additionele inputs enz., is bet niet meer mogelijk om zonder 
veel speurwerk de eigenlijke protectie op een bepaald pro
dukt te bepalen. 
Ten gevolge daarvan is men binnen de internationale economie 
de term "effektieve protectie" gaan hanteren, inhoudende bet 
totaal van de direkte en indirekte beffingen en subsidies in 
relatie tot de toegevoegde waarde in bet beschermde land. 
Overigens spelen daarbij ook een aantal niet kwantifi
ceerbare en moeilijke grijpbare faktoren een rol zoals de 
snelbeid en accuratesse van de douanehandelingen in de 
verschillende landen. 
In het kader van de internationale industriiUe produktie is 
het van belang op te merken dat op de langere termijn 
protectiemaatregelen leiden tot economische verkwisting die 
zowel de producenten als de consumenten van industri~le 

goederen op termijn benadeelt *29). "Het felt dat 
ontwikkelingslanden via importheffingen gehinderd worden om 
kleding en textiel te verkopen in Nederland, verhindert 
Philips om meer televisies te exporteren naar die landen", 
aldus Tinbergen *30). 

Na deze algemene uiteenzetting op grond van de inputs 
arbeid, "human capital" (of R&D intensiteit) en kapitaal 
voor de verklaring van de internationale industrUUe 
produktie komen we toe aan de typologisering van industrieen 
voor zover die goederen produceren die internationaal 
verhandelbaar zijn. 
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Tinbergen (1980) spreekt in dit verband van "tradeables" en 
"non-tradeables". Non tradeables, niet verhandelbare 
goederen, zijn produkten die sterk aan de lokale markt 
gebonden zijn, zoals maatkleding, scholing en overheids
diensten maar ook fysiek niet transportabele goederen zoals 
gebouwen en constructiewerken. In Nederland wordt ongeveer 
50% van het B.N.P. via non-tradeables verdiend (Tinbergen 
1980). 
De verhandelbare goederen komen voort uit de mijnbouw, de 
landbouw, de verwerkende industrie en diensten zoals inter
nationale handel, internationaal transport, verzekering en 
consultants. 
Op grond van deze onderscheiding pleit Tinbergen (1980) voor 
stimulering van know-how-intensieve produktie in het Westen 
en naast de eerder genoemde voordelen van ontwikkelings
landen met betrekking tot ongeschoolde arbeid noemt hij de 
zon ( tropische landbouwprodukten) en minerale grondstoffen 
("natural resources"). 
Naast arbeid en kapitaal komen dus ook de grondstofvind
plaatsen en het klimaat naar voren als voor de interna
tionale industri~le produktie bepalende faktoren. 

Emmerij (1980) geeft een categorisatie van landen op grond 
van de beschikbaarheid aan grondstoffen en het nivo van 
economische ontwikkeling. 
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Fig.4: Economische ontwikkeling en grondstoffen 
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Met deze figuur suggereert Emmerij (1980) een relatie tussen 
grondstoffen en het ontwikkelingspotentieel, echter met meer 
recht kan o.i. uit dezelfde figuur afgeleid worden dat er 
geen relatie bestaat tussen genoemde faktoren, immers 
wanneer de "diagonaal" AC wordt gevolgd is er een negatieve 
correlatie, en kijkend vanuit D naar B is er sprake van een 
positieve correlatie. 
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Vingerhoets *32) wijst er in dit verband op dat de 
industrie1e verwerking van 1andbouwgrondstoffen meer 
verschoven is naar de ontwikke1ingslanden dan de verwerking 
van minera1e grondstoffen. Hij noemt daarbij de technisch
economische faktoren a1s be1angrijkste oorzaak van de 
prob1emen bij de verdere industrie1e verwerking van minerale 
grondstoffen in die landen. 

4.1.2. De empirische toetsing van de internationale 
handelstheorie voor de Neder1andse situatie. 

Een aantal economen heeft middels empirische data, d.m.v. 
in- en uitvoerstatistieken, de boven beschreven theoretische 
uitgangspunten getoetst. Het Nederlands Economisch Instituut 
*33) onderzocht de handelsrelaties tussen de Neder1andse 
industrie en de industrie in de ontwikkelingslanden. De 
be1angrijkste uitkomsten van dit onderzoek vatten we hier 
samen. 

In 1977 was 7, 5% van de Neder1andse industrie1e invoer uit 
ontwikkelingslanden afkomstig, waarbij deze invoer van 1970 
- 1974 groeide met 6% per jaar. Het aandeel van de ontwik
ke1ingslanden in het binnenlands verbruik was in 1974 gemid
deld 2,6%, dat van de ge1ndustria1iseerde 1anden bedroeg 44% 
*34). 

Per industrie beschouwd blijkt dat het aandee1 van de 
ontwikke1de landen in het binnenlands verbruik in de 
traditione1e arbeidsintensieve industrieen (textiel, 
kleding, 1eder en hout) veel groter is dan dat van de 
ontwikke1ingslanden (circa 50% versus circa 7% in 1974). 
Klaarb1ijke1ijk is, op sectornivo gemeten, in deze 
industrieen de concurrentie uit ontwikke1de 1anden vee1 
groter is dan die uit ontwikkelingslanden. 

We1 blijkt de groei van de Neder1andse marktpenetratie van 
genoemde industrieen vanuit de ontwikke1ingslanden vee1 
sterker dan die vanuit de ontwikkelde landen, ruim 6% versus 
ruim 2% per jaar *35), zodat de invloed van de ontwikke
lingslanden op de Nederlandse markt steeds groter wordt. 
Andere industrieen uit ontwikkelingslanden die snel 
penetreren zijn metaalprodukten en machines, de e1ectro
technische industrie en de transportmidde1en. De marktpene
tratie is echter nog gering, minder dan 2,6% *35). 
Wanneer ook het wederzijds handelsverkeer tussen ontwik
kelingslanden en Nederland wordt beschouwd krijgt men het 
volgende beeld. 
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De drie belangrijkste ingevoerde produkten uit 
ontwikkelingslanden zijn *36): 

aandeel in de Nederlandse invoer 
van industrieprodukten in 1970 

voedingsmidde1en (niet veehouderij produkten) 45% 
textiel 10% 
chemische produkten 10% 

Van de vanuit de ontwikkelde landen ingevoerde produkten 
zijn de drie be1angrijkste: 

aandee1 · in de Neder1andse invoer 
van industrieprodukten in 1970 

metaa1produkten en machines 18% 
chemische produkten 15% 
electrotechnische produkten 12% 

De export van de drie belangrijkste industrieprodukten 
vanuit Nederland naar de ontwikke1de 1anden vertoont het 
vo1gende beeld *37). 

aandee1 in de 
ontwikke1de landen 

chemische produkten 
e1ektrotechnische produkten 
voedingsmidde1en (exc1. veehouderij) 

uitvoer 
in 1970 

21% 
12% 
18% 

naar 

Naar ontwikke1ingslanden zijn bij de uitvoer de drie 
be1angrijkste produkten. 

chemische produkten 
aardo1ie produkten 
electronische produkten 

aandee1 in 1970 van de uitvoer 
naar ontwikke1ingslanden 

18% 
12% 
10% 

Met behu1p van een inde1ing van deze produkten naar de 
kenmerken: grondstofintensiteit, energie-intensiteit, 
kapitaalintensiteit, geschooldheidintensiteit en research
intensiteit proberen de opste11ers van de NEI rapporten de 
theorie van de comparatieve voorde1en van Nederland en ont
wikkelingslanden te toetsen. 
Men komt dan tot de vo1gende conclusie *38): 
Ontwikke1ingslanden hebben een comparatief voordee1 in 
energie-intensieve goederen, tariefvrije goederen en 
research-intensieve goederen. Ontwikkelingslanden hebben een 
comparatief voor- noch nadeel in goederen met een hoog ver
bruik van natuurlijke grondstoffen, kapitaalintensieve 
goederen en geschoo1dheidintensieve goederen. 
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Nederland heeft een comparatief voordeel in goederen met een 
hoge intensiteit van geschoolde arbeid, research-intensieve 
goederen en energie-intensieve goederen. 
Voor kapitaalintensieve produkten blijkt Nederland geen 
comparatief voordeel te hebben. 

Deze conclusie overziend krijgt men een eerste indikatie van 
de gaten die er liggen tussen theorie en werkelijkheid. Ten 
gevolge van het aggregatie-nivo waarop gemeten wordt (de 
kapitaalintensieve goederen die wij exporteren naar 
ontwikkelingslanden bijvoorbeeld binnen de chemie, zouden 
weleens geheel andere kunnen zijn, dan die wij importeren 
uit die landen) en tengevolge van ontbrekende faktoren als 
transport, marktgrootten, marktvormen en grondstofge
bondenheid in de theorie, krijgt men geen duidelijke 
verklaring voor de internationale industriele produktie 
tussen deze landengroepen. 
Binnen de groep ontwikkelde landen wordt de verklaring van 
de internationale handel gezocht in intra-industrie 
specialisatie. 
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4.1.3. Typen ontwikkelingslanden 

Emmerij *39) maakt ter verklaring van de handel in 
industrHHe produkten tussen ontwikkelingslanden en de OESO 
landen onderscheid in typen ontwikkelingslanden. 
In figuur 5 en figuur 6 is het aandeel van de NIC's *40) en 
de andere ontwikkelingslanden in de invoer van de OESO 
landen *41) weergegeven. 

Fig.5: 
Aandeel van NIC's en van 
andere ontwikkelingslanden i~ 
totale invoer van OESO-landen 
volgens een aantal goederen
soorten 1963-1977 (in %) 
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Uit de figuren blijkt dat de NIC's het leeuwenaandeel 
uitmaken van de invoer waarbij deze voor 40% bestaat uit 
leder en schoeisel, hout, kurk, textiel en kleding. Hieruit 
zou men kunnen concluderen dat de arbeidsintensiteit op zijn 
minst een rol speelt. Ook sector-studies van het IVO *42) 
bevestigen deze trend. Echter zoals Boon *43) opmerkt in 
zijn onderzoek naar de schoenenindustrie stoot men bij het 
vergelijken op sectornivo op wat hij in navolging van 
Leontief de arbeidsintensiteitsparadox noemt. Voor Boon 
geldt evenwel hetzelfde als Leontief, de meting is grof en 
de paradox is schijn, men vergelijkt immers verschillende 
produkten. 

De indeling naar typen ontwikkelingslanden kan overigens tot 
schijnconclusies leiden. 
Door te spreken van nieuwe industrielanden (NIC's) en daarna 
weer van second-tier landen *44) (Maleisie, de Philippijnen, 
Thailand, Indonesie, Chili, Sri Lanka, Tunesie, Marokko en 
Turkije) bouwt men een tautologie in in zijn conclusies. 
Immers het felt dat ze als hoger geindustrialiseerde worden 
getypeerd betekent per definitie een grotere bijdrage aan de 
internationale industriele produktie. Sutcliffe 1970 *45) 
duidde al uitgebreid op de meetkwestie van de industriali
satiegraad. 
Wanneer dan ook op grond van deze indeling "skilled labour" 
in de NIC' s door de OESO (1982) als medeverklarende faktor 
wordt opgevoerd voor de toenemende rol van deze landen kan 
ook hier een vraagteken worden geplaatst. 
Wel duiken in hetzelfde OESO-artikel interessante faktoren 
op zoals politieke stabiliteit' en arbeidsefficiency. Het 
blijft echter helaas bij het indiceren hiervan als mogelijke 
verklaringen. 
Economische interessant is ook de analyse van Jepma *48). 
Deze toont aan dat op export georienteerde ontwikkelings
landen, de NIC's, een hogere groei kenden en kennen dan de 
ontwikkelingslanden die importvervangend industrialiseren. 
Dit is niet zozeer interessant voor de verdeling over landen 
van industrHne produkten als wel voor op groei gerichte 
ontwikkeling van deze landen. Van groot belang blijft echter 
om na de constatering op grond van statistische cijfers, de 
werkelijke groeimotoren te vinden. 

Chin *49) geeft dienaangaande een interessante richting
aanwijzer, waar hij met Jepma signaleert dat de industrH!le 
groei van de NIC' s het grootst is in de basismetaal en de 
metalen produkten, beide typen industrieen die niet als zeer 
arbeidsintensief kunnen worden aangemerkt *50). 
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Om deze tegenstelling met de theorie te verklaren suggereert 
hij dat de multinationals hierbij een rol spelen, naast 
lokale producenten die zich op de Westerse markt richten. 
Dit laatste lijkt waar het gaat om basismetaal nauwelijks 
verwondering te kunnen wekken immers de halffabrikaten die 
op basismetaal zijn gebaseerd worden juist in het Westen 
vervaardigd. Impliciet wijst hiermee Chin op een zeer signi
ficante faktor, nl. de aantrekkelijkheid om te investeren 
in deze landen, lets dat multinationals bij uitstek inte
resseert. Deze bevinding komt overeen met hetgeen Hirschman 
*51) reeds in 1958 stelde nl. dat er in ontwikkelingslanden 
eerder sprake is van gebrek aan "profitable funds" dan van 
kapitaalschaarste. 

4.1.4. Noord-Zuid en Zuid-Zuid stromen. 

Een andere poging om via differentiatie naar typen landen 
tot meer inzicht te komen in de internationale industri~le 
produktie zien we bij de Amsden *52). 
Zij beziet de richting waarin de export van ontwikkelings
landen plaatsvindt en onderscheidt daarbij de Noord-Zuid 
(N-Z) en Zuid-Zuid (Z-Z) stromen. Oftewel de handel tussen 
de ontwikkelingslanden en de handel tussen de hooggel:ndus
trialiseerde landen en de ontwikkelingslanden. Haar be
vindingen zijn dat 7 landen 70% van de exportwaarde naar de 
V.S., Europa en Japan vertegenwoordigen t.w. Hong-Kong, 
Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Joegoslavie, Brazilie en 
India. Elf landen, de eerder genoemde plus Mexico, Argen
tin.ie, Maleisie en Pakistan maken 70% van de export naar 
ontwikkelingslanden uit. 
Aangaande de Z-N stroom wordt ook in dit artikel geen 
duidelijke bevestiging van het Heckscher-Ohlin theorema 
gevonden, de export naar de hooggel:ndustrialiseerde landen 
is niet bij uitsluiting arbeidsintensief. Een betere 
verklaring kan wellicht gevonden worden middels de product
life-cycle theorie en de rol van de multinationals *53). 
Delen van de produktie worden verplaatst naar deze landen en 
wel die delen die volgens assemblage-lijnproduktie verlopen 
met daarblnnen grote hoeveelheden laaggeschoolde arbeid. De 
automobielindustrie *54) en de confectie *55) zijn hiervan 
goede voorbeelden. 
Landen als Spanje, Zuid-Korea, de Philippijnen maar ook 
Engeland spelen bij de automobielindustrie een toenemende 
rol via particlpatie in lokale ondernemingen van met name 
concerns uit de V.S. en Japan. 
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De hoeveelheid arbeid bij de automobielassemblage is ondanks 
hoge automatisering en robotisering nog voldoende groot om 
voordeel te halen uit de lage lonen in deze landen. 
Op dezelfde wijze vindt in Tunesie uitbesteding plaats van 
Nederlandse confectieprodukten, die ten opzichte van auto
mobielen nog zeer laag geautomatiseerd vervaardigd worden. 
De hier gegeven voorbeelden laten zien dat het begrip 
arbeidsintensief op zichzelf geen of een onvoldoende 
verklaring oplevert voor de verdeling van de internationale 
industrHne produktie. Bovendien ontstaat er een meetpro
bleem om vast te kunnen stellen wanneer een industrie 
arbeidsintensief is. 

De Z-Z handel kenmerkt zich volgens Amsden *56) in volgorde 
van belangrijkheid door export van "basis-metaal", machines 
en transportmiddelen, chemische produkten en textiel. 
In de Z-Z handel vindt zij geen significant verschil t.o.v. 
de Z-N handel in arbeidsintensiteit, de z-z handel zou wel 
eerder "skill-intensief" zijn dan ongeschoold arbeids
intensief. Volgen we Tinbergen (1970) die spreekt over 
human-capital bij skill-intensieve industrieen dan zou de 
Z-Z handel eerder kapitaal- dan arbeidsintensief zijn. 
Kijken we naar de voorbeelden die Amsden noemt, staal, 
cement en de chemie dan spreken we over procesindustrie die 
sterk grondstofgebonden is. Andere voorbeelden zijn 
koelkasten en wasmachines; produkten die volumineus zijn. In 
beide gevallen zou de transportfaktor weleens een betere 
verklaring kunnen zijn dan het Heckscher-Ohlin theorema. 
Uit de analyse van de handelsstroom in N-Z-richting blijkt 
dat de export vanuit de NIC's produkten bevat die een hoger 
technisch ni vo vereisen dan de produkten die uit de tra
ditionele ontwikkelingslanden geexporteerd worden, 
overwegend landbouwgrondstoffen en mineralen, vaak nog in de 
vorm van erts. De export van de NIC's groeit daarbij met een 
percentage van 16,5% per jaar tegenover een exportgroei van 
hooggeindustrialiseerde landen naar ontwikkelingslanden van 
10% per jaar ('73-'78). De absolute omvang van de export uit 
ontwikkelingslanden van industriele goederen is echter nog 
gering, ongeveer 6% van het wereldverbruik *57). 
De gesignaleerde groeitrend en het stijgend technisch 
potentieel van de NIC' s leidt tot een bezinning binnen de 
industrielanden op hun comparatieve voordelen. 
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"{::>ekoek en Mennes *58) spreken in dit verband van "revealed 
comparative advantage" en met Balassa *59) zien zij voor 
deze landen comparatieve voordelen in research-intensieve, 
hoogegeschoold arbeidsintensieve en kapitaalintensieve 
industrieEin. 
Balassa probeert vervolgens de gevoeligheid van een aantal 
industrieEin te testen door deze in theorie overgeplaatst te 
denk.en naar de NIC' s. Hij begaat daarbij echter de omissie 
om hierbij te corrigeren op arbeidsefficiEincy-verschillen 
zodat deze exercitie weinig op kan leveren *60). 

4.1.5. Produkt en produktiekarakteristieken. 

Boon *61) en Timar *62) behoren tot de uitzonderingen binnen 
deze internationale handelsschool door hun differentiatie 
naar produkt- en produktiekarakteristieken, ter verklaring 
van de verschillen in de internationale produktie. 
Boon wijst op de marktgrootte en de daaruit voortvloeiende 
seriegrootte en kent hieraan een grotere invloed toe dan aan 
de arbeidsintensiteit. Ook noemt hij de produktkwaliteit en 
het produktie-assortiment (de produktvariatie) als 
belangrijke uitgangspunten voor de industriekeuze. Langs 
deze weg voorziet Boon een verdeling van de industriEile 
produktie, waarbij ontwikkelingslanden zich richten op ge
standaardiseerde massafabrikage met lage kwaliteitseisen aan 
het eindprodukt, terwijl het Westen zich richt op hoge 
kwaliteit en een grote mate van diversiteit in het pro
duktie-assortiment. Het eerste vereist lager geschoolde 
arbeid, in ontwikkelingslanden ruim voorradig, het tweede 
doet een beroep op hoger geschoolden, in het Westen 
voldoende aanwezig. 
Timar maakt een classificatie van industrieEin om na te gaan 
wat hun behoefte aan know-how en gekwalificeerd personeel 
is. De reden die hij opgeeft voor het nagaan van slechts ~~n 
produktiefaktor (de arbeid), is dat het niet zozeer de 
kapitaalschaarste is die belemmerend is voor industriele 
groei van ontwikkelingslanden, maar vooral het gebrek aan 
ingenieurs, technic! en hoger gekwalificeerde arbeid. 
Met betrekking tot de relatie tussen technologie (technische 
systeem) en de taakstruktuur (operatorensysteem) merkt Timar 
op dat de technologie vanzelfsprekend in belangrijke mate de 
taakstruktuur bepaalt. Hij gaat daarbij uit van een 
eenduidige beinvloeding en gebruikt de hoofdkarakteristieken 
van de verschillende technologieen als indelingskriteria. 
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Deze karakteristieken worden enerzijds bepaald door het 
produkt, anderzijds door de produktietechniek, die op haar 
beurt grotendeels wordt bepaald door de chemische en 
fysische karakteristieken van het produkt. Naar aanleiding 
hiervan worden produkten ingedeeld in homo gene produkten, 
produkten die uniforme chemische en fysische eigenschappen 
bezitten en heterogene produkten, produkten die zijn samen
gesteld uit onderdelen van verschillende chemische of fy
sische aard. Als voorbeelden van homogene produkten noemt 
hij mijnbouwprodukten, heterogene produkten zijn in het 
algemeen geassembleerd zoals voertuigen en machines. 

Een andere bepalende faktor voor de technologie is de diver
sificatie in het produktie-assortiment, er bestaat een vaste 
relatie tussen de technologie en de varieteit aan produkten 
die deze voortbrengt. Bij homogene produkten is de diversi
ficatie in het algemeen klein, bij heterogene vaak groot. De 
diversiteit aan produkten is een indikatie voor de mate 
waarin en met welke frequentie de vervaardigde produkten aan 
verandering onderhevig zijn en is daardoor van invloed op de 
hoeveelheid werk die in produktontwikkeling gestoken moet 
worden en van daaruit op de vereiste hoeveelheid en 
kwaliteit van hoger technisch personeel. 

De conclusies die uit zijn onderzoek volgen zijn: 
1. De gemiddelde arbeidskwaliteit in individuele industrieen 

wordt primair bepaald door de technologische kenmerken 
van deze industriei:in en is vrijwel onafhankelijk van de 
grootte van het land of het industrieel ontwikkelingspeil. 

2. De behoefte aan hoog gekwalificeerde arbeid wordt in 
bepalende mate veroorzaakt door de technologiekenmerken 
in de verschillende industriel!n. De intensiteit van de 
behoefte aan hoog gekwalificeerd personeel is het grootst 
in de "engineering" en chemische industrieen, ten gevolge 
van de grote mate van produktontwikkeling en (in de 
"engineering industries") de grote produktdiversiteit. 

3. De skill-intensiteit is het hoogst in sectoren met hete
rogene produkten, hoge produktdiversificatie en hoge mate 
van produktveranderingen. 

Deze conclusies zijn een ondersteuning en een nadere 
uitwerking van hetgeen Vernon *63) stelt in zijn product
life-cycle theorie. 
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Een andere faktor die we aantreffen binnen deze inter
nationale school is de milieugevoeligheid van produkten en 
produktieprocessen. Zo schrijft Br6sse *64) dat ontwikke
lingslanden een comparatief voordeel hebben in milieuver
vuilende industrieen. Het zal echter duidelijk zijn dat dit 
voordeel nauwelijks die aanduiding verdient, en hooguit op 
korte termijn en incidenteel als verklaring kan dienen voor 
de internationale arbeidsverdeling. Industrieen verplaatsen 
zich niet naar die landen omdat er geen milieuwetgeving is, 
wel lijkt het waarschijnlijk dat als industrieen zich naar 
die landen verplaatsen op grond van andere economische 
faktoren, het een bijkomend "voordeel" kan zijn dat minder 
ge1nvesteerd behoeft te worden in milieubeschermende instal
laties. 

4.1.6. Samenvatting 

In de klassieke en neo-klassieke internationale handels
theorieen blijft men een zwaar accent leggen op het arbeid
kapitaal theorema. Daarnaast vindt men een aantal schrijvers 
die partiele uitwerkingen geven van dit theorems met 
betrekking tot differentiatie van de faktor arbeid en de 
faktor kapitaal. Anderen duiden op het belang van andere 
facetten die bij het internationaal produceren een rol 
spelen, zoals de marktgrootte en de milieuwetgeving. 
Verder blijkt dat het aggregatieniveau waarop men werkt 
leidt tot een aantal tegenstrijdige bevindingen. 

4. 2.. De nationale school 

Tot deze school rekenen we die auteurs die gelet op de na
tionale doeleinden van een land de industriekeuze of daar
binnen de technologiekeuze bespreken. 

De discussie binnen deze school spitst zich ook hier weer 
toe op de arbeids- of kapitaalintensiteit van de verschil
lende industrieen, waarbij men zich afvraagt welke mate van 
arbeids- of kapitaalintensiteit het best beantwoordt aan de 
doelstellingen economische groei en werkgelegenheid. We vol
staan hier met een korte bespreking van de belangrijkste 
makro-economische kriteria die daartoe worden gehanteerd. 
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Kahn *65) hanteert de "capital-output ratio" als een indi
katie van de kapitaalbehoefte van een bedrijfstak of een 
industrie. Aangezien kapitaal schaars is in ontwikkelings
landen moet men investeren in die bedrijfstakken of indus
trieen die zich kenmerken door een lage capital-output 
ratio. Op deze wijze zou men het inkomen per hoofd maxima
liseren. 

De national-product-test van Tinbergen *66) beoogt per 
projekt alle direkte en indirekte gevolgen op basis van 
"accounting prices" te berekenen. Deze methode bouwt voort 
op de "social-marginal-productivity" van Chenery *67), het 
berekenen per marginale investeringseenheid van de netto 
bijdrage aan het nationaal produkt, waarbij er sprake is van 
een optimale verdeling van investeringsmiddelen indien de 
social-marginal-productivity van alle alternatieven gelijk 
is. 

Galenson en Leibenstein *68) voeren met het "Marginal per 
capita reinvestment quotient" het tijdselement in; volgens 
dezen moet men als makro-economisch doel stellen de maxi
malisatie van het inkomen per hoofd op een toekomstig tijd
stip, hetwelk dient te worden nagestreefd door de bespa
ringen te maximaliseren. Er is sprake van een optimale 
situatie wanneer het "marginal per capita reinvestment 
quotient" in alle alternatieve aanwendingen gelijk is. 
Galenson en Leibenstein hebben daarbij een voorkeur voor 
kapitaalintensieve projekten omdat daarmee hoge besparingen 
en een hoge produktiviteit kunnen worden bereikt. 

Tinbergen *69) vat de kern van de theoretische discussie 
over de beste technologiekeuze voor landen met schaarste aan 
kapitaal en overvloed aan arbeid ( werkloosheid) als volgt 
samen, zie figuur 7. 
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Fig.7: Optimale technologiekeuze *69) 

h 

Fig.7: Optimale technologiekeuze f69 

5 

l 

In deze figuur betekent: 

h arbeidsproduktiviteit 
i • kapitaalintensiteit = !, 

n 

waarbij K = het beschikbaar kapitaal en 
n = aantal arbeidsplaatsen 

pq = h(i) - 1 = het niet-arbeidsinkomen . 
1 • loonvoet 

,.., 

De optimale technologie (p) is het raakpunt vanuit s (bij de 
loonvoet 1) aan de produktiekromme. 

Ui de grafiek blijkt duidelijk dat maximalisatie van de 
groei (maximalisatie van pet niet-arbeidsinkomen = maximale 
spaarquote • maximale groei) bij lage lonen, een lage kapi
taalintensiteit vereist en bij hogere lonen een hoge kapi
taalintensiteit vereist. 
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Bij deze analyse gaat ook Tinbergen uit van het maximalise
ren van het niet-arbeidsinkomen. Met Galenson en Leibenstein 
stelt hij de gemiddelde spaarquote van arbeidsinkomen gelijk 
aan nul en de gemiddelde spaarquote van kapitaalinkomen 
gelijk aan ~~n, daarmede voorbijgaand aan de mogelijkheid om 
door middel van fiskale maatregelen besparingen te genereren 
uit arbeidsinkomen en aannemend dat alle besparingen worden 
geinvesteerd. 

De belangrijkste makro-economische investeringscriteria zijn 
hiermee besproken; ze zijn over het algemeen breder van 
opzet dan de bedrijfseconomische selektiecriteria, maar er 
zijn toch een aantal bezwaren tegen deze criteria aan te 
voeren die de universele geldigheid beperken. 
- Men veronderstelt steeds homogeniteit van produktie

faktoren en koppelt daaraan vaste vooronderstellingen als: 
schaarste aan kapitaal, schaarste aan geschoolde arbeid en 
een overschot van ongeschoolde arbeid. Deze vooronderstel
lingen zijn voor vele landen geenszins realistisch. 
Produktiefaktoren zijn in ontwikkelingslanden, evenals in 
de geindustrialiseerde landen, niet homogeen maar hetero
geen. Kapitaalgoederen bestaan in allerlei soorten en kwa
liteiten, evenals ongeschoolde arbeid en geschoolde arbeid. 

- Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de ondeelbaar
heid van produktiefaktoren. Bij grotere produktieomvang 
kunnen vaak belangrijke kostenvoordelen worden behaald als 
gevolg van "economies of scale". Hierdoor wordt de techno
logiekeuze in de praktijk aanzienlijk beperkt, aangezien 
een onderneming minstens moet kunnen produceren op de 
minimaal rendabele produktie-omvang bij gegeven konkurren
tieverhoudingen. 

- De kwantificering van de externe effekten vormt steeds een 
groot struikelblok met betrekking tot de toepasbaarheid 
van de theoretische investeringscriteria. Dit geldt met 
name voor de national-product-test van Tinbergen, hier
tegen zijn in theorie niet veel bezwaren aan te voeren 
maar het zal moeilijk zijn om dit criterium in de praktijk 
toe te passen. 

- De kwaliteit van het eindprodukt wordt bij iedere kapi
taalintensiteit konstant verondersteld. Ook deze voor
onderstelling is niet realistisch. 
Een lagere kapitaalintensiteit kan een lagere kwaliteit 
van het eindprodukt met zich meebrengen. 
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- Als laatste bezwaar kan men aanvoeren dat een aantal 
praktische aspecten van de investeringsselektie niet aan 
de orde komen, we noemen hier de faktoren als de afkomst 
van de investeerder (binnen- of buitenlands) en de rol van 
de financiele instellingen. 

Door de OECD *71), de UNIDO *72) en Little en Mirrlees *73) 
zijn later een aantal handboeken gemaakt waarin richtlijnen 
zijn opgenomen om private investeringen te beoordelen op hun 
maatschappelijk nut, de z.g. Social-Cost-Benefit Analysis. 
Deze methode houdt rekening met betalingsbalansgevolgen, 
forward- en backward linkages (externe effekten) en 
verschillen tussen marktprijzen ("accounting prices") en 
sociaal reele prijzen ("shadow prices") van de inputs. 
Vervolgens worden de industriele projekten op grond van dit 
raamwerk beoordeeld op hun toekomstige financil:!le 
geldstromen, analoog aan de contante waardemethode zoals die 
in de bedrijfseconomie gebruikelijk is. 
De moeilijkheid die blijft is de kwantificering van alle 
externe effekten, en vooral de reiUe prijzen van de inputs 
arbeid en kapitaal. Het bepalen van schaduwprijzen blijft 
natte vingerwerk. 
Redelijker lijkt het om het eventuele (overigens niet aan
toonbare) verschil tussen schaduwprijzen en marktprijzen van 
de faktoren arbeid en kapitaal te laten voor wat dit mag 
zijn en het berekenen van het betalingsbalans effekt en van 
de externe effekten te beperken tot die welke direkt 
samenhangen met de materiaalstromen, de grondstoffen, 
halffabrikaten en eindprodukten. 
Deze beperkte uitvoering van de sociale-kosten-baten analyse 
zal niet alleen van nut zijn voor de overheidsorganen, maar 
oak voor private ondernemers om langs die weg hun investe
ringsprojekten makkelijker te kunnen "verkopen" aan de 
overheid. 
Door projekten op die wijze te beoordelen kan men stellen 
dat projekten die een positieve invloed hebben op de be
talingsbalans en privaat-economisch profijtelijk zijn, dus 
oak maatschappelijk beschouwd profijtelijk zijn. Alle daar
bijkomende externe effekten kunnen de maatschappelijke 
waarde alleen nag verhogen. Op deze wijze bezien is de 
tegenstelling tussen private ondernemers en overheid, die 
vaak wordt gereleveerd, overbrugd. Bovendien zijn 
industriele projekten maatschappelijk gezien alleen dan 
haalbaar wanneer aan de bovenvermelde eisen wordt voldaan. 

-42-



Een laatste groepering die hier niet onvermeld kan blijven 
zijn diegenen die vaak vanuit een semi-economische benade
ring het probleem van de technologiekeuze van ontwikkelings
landen analyseren. Wij doelen hier op de school die aan
geduid kan worden als de "appropriate technology". Zeer veel 
is vanaf ongeveer 1970 onder deze titel verschenen, meestal 
vanuit een politieke stellingname, waarbij vooral de inde
pendencia aanhangers de boventoon voeren. 
De technologie zou "small" moeten zijn *74) in overeenstem
ming moeten zijn met de plaatselijke cultuur *75), rekening 
moeten houden met de basic-needs *76), de Westerse technolo
gie zou teveel een geotechnologie zijn *77), we zouden 
moeten zoeken naar een intermediate technologie etc. etc., 
allemaal pogingen om middels niet gedefinieerde en onmeet
bare begrippen uit de problemen te geraken. 
Slechta twee personen kunnen binnen deze benadering boven
staande kritiek weerstaan nl. Stewart *78) en Baranson *79). 
Stewart geeft een analystische beschouwing over de relatie 
tussen technologie en inkomen en onderscheidt daarbij techno
logie in ontwikkelingslanden in een moderne (stedelijke) en 
een niet-moderne (rurale) waaraan zij op grond van de 
verschillende karakteristieken eisen stelt, zonder overi
gens aan te geven hoe zulks verwezenlijkt zou kunnen worden. 
Baranson schetst een algemeen kader waarbinnen de technolo
gie voor ontwikkelingslanden ontworpen moet worden en spitst 
dit toe op het produktontwerp. De aanpassingen die hij zoekt 
liggen in de produktvormgeving en de fabrikagetechnieken. 

Een laatste ontwikkeling binnen deze school is wat men 
technology assessment is gaan noemen *80). Ook hier echter 
ontbreekt het aan concretiseringen. 

4.3. Industrie en technologiekeuze in de praktijk; de 
microbenadering 

In de besproken economische theorieen wordt alleen zijde
lings ingegaan op de daadwerkelijke mogelijkheid die landen 
hebben met betrekking tot industriekeuze. 
Gegeven de beschikbaarheden aan arbeid, kapitaal en grond
stoffen (grondstoffen komen zoals we zagen · nauwelijks aan 
bod in de theorie) heeft een land geen areaal aan indus
trie~n beschikbaar waaruit men vrijelijk kan kiezen om die 
industrie (dat produkt) te kiezen dat het meest overeenkomt 
met de beschikbare produktiefaktoren. De beperkende faktor 
daarbij is de afzetmarkt, de behoefte waarin het produkt 
beoogt te voorzien. 
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In de praktijk wordt de technologiekeuze volgens het schema 
in fig. 8 vastgesteld. 

Fig. 8. Produktiesysteemkeuze 

marktkeuze < 
J 

nationaal 

internationaal 

produktontwerp 

! 
produktiesysteem ontwerp 

Eerder stelden we vast dat de produkt- en de produktie
assortimentkeuze het aantal vrijheidsgraden voor het pro
duktiesysteemontwerp sterk beperkt. Gegeven het produkt (de 
industria) zijn de techniek (produktiesysteem) keuzemoge
lijkheden beperkt. 
We bespreken daarom eerste de mogelijkheden die landen 
hebben om een industria te kiezen die het meest overeenkomt 
met de beschikbaarheden aan inputs die in dat land 
voorhanden zijn. We maken daarbij onderscheid in produktie 
voor de internationale markt en produktie voor de binnen
landse markt. 

4.3.1. Exportgerichte produktie 

Binnen de categorie internationaal verhandelbare industriijle 
goederen komen wat Sutcliffe *81) noemt de inflexibel 
arbeidsintensieve industrieen bet eerst in aanmerking om in 
landen met lage lonen geplaatst te worden. 
Uit een door Suthem verricht onderzoek in de Verenigde 
Staten bleken de volgende industrieen technologisch inflexi
bel arbeidsintensief te zijn: 
- houten meubelindustrie 
- elektrische apparatenindustrie 
- assemblage industrieen 
- speelgoedindustrie 
- kantoorbehoeften industrie 
- kogellagerindustrie 
- ijzergieterijen 
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- stoomturbine industrie 
- gereedscbapswerktuigen 
- vliegtuigenindustrie 
- generatorenindustrie 

Aangezien juist in de V.S. deze industrieen arbeidsintensief 
zijn kan logischerwijs worden aangenomen dat ze inflexibel 
arbeidsintensief zijn. Echter zoals duidelijk uit deze lijst 
van industrieen blijkt, hoeft het arbeidsintensief zijn van 
deze industrieen bepaald niet te betekenen dat ze dus arbeid 
behoeven die in ontwikkelingslanden voorhanden is. Ook hier 
komt weer overduidelijk naar voren dat het de technologische 
karakteristieken zijn, die de inputbehoeften bepalen. 

De schoenen- en textielindustrieen kunnen, afhankelijk van 
het produktieprogramma, behoefte hebben aan lager kwalita
tief personeel. Industrieen als de vliegtuig- en stoom
turbine industrieen behoeven een hoog gekwalificeerde 
arbeidsinput. In termen van Timar *82) zijn dit heterogene, 
sterk gedifferentieerde, complexe, mecbanische technologieen 
met dientengevolge een hoge mate van produktontwikkeling. De 
daardoor noodzakelijke input van hoog kwalitatieve arbeid 
maakt deze industrieen juist voor hoog ge1ndustrialiseerde 
landen geschikt. 

De conclusie die hierui t getrokken kan worden is dat er 
binnen de arbeidsintensieve industrieen gedifferentieerd 
moet worden naar technologische karakteristieken om zinvolle 
uitspraken te doen omtrent de optimale lokatie van deze 
industrieen. Verder is het noodzakelijk om meerdere inputs 
in beschouwing te nemen, voordat een beslissing genomen kan 
worden omtrent de lokatie. We noemen hier de industriele 
afhankelijkheidsfaktor (balffabrikaten en toeleveringen), de 
vereiste energie, de transportkosten en de lokale 
arbeidsproduktiviteit. 

Ook merken we hierbij op dat het begrip arbeidsintensief een 
grote behoefte aan kapitaal kan verhullen. 
Economen drukken de arbeids- en kapitaalintensiteit uit in 
ratio's, zoals C/L, L/0 en C/O. *83). Daardoor wordt het wel 
mogelijk om industrieen te vergelijken, maar het inzicht in 
de absolute behoefte aan kapitaal en arbeid verdwijnt, ter
wijl dit voor het nemen van investeringsbeslissingen 
essentieel kan zijn. 
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4.3.2. Produktie voor de binnenlandse markt. 

Gegeven een afzetmarkt voor een bepaald produkt in een lager 
ge:Lndustrialiseerd land, bespreken we hier de mogelijkheden 
om de wijze van voortbrenging van het produkt (het produkt
systeemontwerp) in overeenstemming te brengen met de plaat
selijk verkrijgbare inputs. 

Het David Livingstone Institute *84) heeft veel empirisch 
onderzoek gedaan in ontwikkelingslanden om uit te zoeken in 
hoeverre er technische keuzemogelijkheden zijn en welke 
technieken in die landen de voorkeur verdienen. Men concen
treert zich daarbij op private economische overwegingen en 
op de "Social-Cost-Benefit" analyse. We vatten hun bevin
dingen samen. 

Men constateert dat er in de praktijk aanzienlijke keuze
mogelijkheden bestaan tussen arbeidsintensieve en kapitaal
intensieve technieken, waarbij men in de praktijk een hogere 
mate van kapitaalintensiteit aantreft dan men theoretisch 
zou verwachten op grond van de schaarsteverhoudingen ( de 
kosten van arbeid en kapitaal). 

In een aantal gevallen is daarbij de kapitaalintensieve 
techniek superieur (rietsuiker, bier) in andere gevallen 
niet ( schoenen). Het al dan niet superieur zijn van een 
techniek wordt niet alleen bepaald door de kapitaal- of 
arbeidsintensiteit maar ook door de produktkwaliteit die de 
verschillende technieken tot gevolg hebben. Andere faktoren 
die bij de techniekkeuze worden betrokken zijn de betrouw
baarheid van de machines, de materiaalbehoefte per type 
proces (suikerriet) en de arbeidsefficiency. 

Soortgelijke opmerkingen vindt men in de studies van de 
I.L.O. *85). Men wijst erop dat niet alleen de kosten van 
arbeid en kapitaal bepalend zijn voor de techniekkeuze maar 
ook zaken als materiaalkosten, energiekosten, werkkapitaal
behoeften en benodigde arbeidsbekwaamheid in termen van 
leidinggevend personeel en produktontwikkeling. 
Bhalla *86) geeft aan dat de ontwikkelingslanden ten gevolge 
van een "bias" te snel voor kapitaalintensieve technieken 
kiezen en dat het noodzakelijk is om de sociale-kosten-baten 
analyse toe te passen (schaduwprijzen). Verder pleit hij 
voor onderzoek naar mogelijkheden om tweedehandsmachines te 
gebruiken en voor onderzoek naar nieuwe efficiente arbeids
intensieve technieken. 
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Baer *87) noemt de opkomst van de dienstensector als belang
rijk extern effekt bij moderne kapitaalintensieve technieken 
waardoor het werkgelegenheidsscheppend karakter van deze 
technieken groter is dan men in eerste instantie verwacht. 

Het empirisch onderzoek van Boon *88) in de schoenen- en 
textielindustrie bevestigt nog eens wat hij in zijn disser
tatie in 1962 vond nl. dat de schaalgrootte (de markt) en 
het produkttype tenminste zo bepalend zijn voor de 
techniekkeuze als de faktorkosten. Ook Gouverneur *89) vindt 
dat in Zaire (indertijd Kongo) de kapitaalintensiteit groter 
is dan op grond van faktorkosten verwacht zou worden. 

De hier aangehaalde studies zijn op ~~n aspect duidelijk nl. 
dat de techniekkeuze in de praktijk niet alleen op grond van 
kosten van arbeid en kapitaal plaatsvindt. De mede van be
lang zijnde faktoren die genoemd worden, worden echter niet 
systematisch onderzocht en het ontbreekt aan kwantitatieve 
aanduidingen van de mate waarin de andere faktoren van be
lang zijn. 
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4.3.3. Ondernemers-typen en overheidspolitiek 

Verschillende onderzoekers hebben ook het type onderneming 
en de economische politiek van de overheid in het onderzoek 
naar techniekkeuze betrokken. 

Amsalem *90) vond dat naast faktorkosten ook de concurrentie
druk bepalend is voor de techniekkeuze. Naarmate de concur
rentiedruk stijgt neemt de drang naar efficiency toe waar
door men beter aansluit bij de p1aatselijke verkrijgbaar
heden van de inputs. Verder noemt hij de beschikbaarheid aan 
informatie van de ondernemer als een faktor die de keuze be
paalt. 

Lecraw *91) noemt dezelfde faktoren en voegt daaraan toe dat 
hij geen verschil vindt in arbeids- of kapitaalintensiteit 
tussen lokale of buiten1andse ondernemers, maar dat de op
leiding en de ervaringsachtergrond van de ondernemer 
("engineer" of "economic man") en het al dan niet bekend 
zijn met situaties in ontwikkelingslanden een sterke rol 
speelt. Economisch georienteerde ondernemers met ervaring in 
ontwikkelingslanden kiezen eerder een meer arbeidsinten
sieve techniek. Ook het felt of een onderneming produktie
of marktgeorH~nteerd is hangt samen met de techniekkeuze. 
Marktgeorienteerde ondernemingen hebben vaak een meer kapi
taalintensieve technlek. 

Chung *92) constateert dat in Korea geen significant 
verschll aangetroffen wordt tussen multlnationale onder
nemingen en lokale ondernemingen en ook hij wijst op de 
"permissive environment" die debet is aan kapitaalintensieve 
industrieen. 

4.3.4. De efficiency van bedrijven 

EfficU!ncy-metingen in enge zin zoals in 't Veld *93) die 
definieert van bedrijven in ontwikkelingslanden komen in de 
literatuur niet voor. 'Wat wel voorkomt zijn studies, door 
economen verricht, naar C/O en L/0 ratio's op sectorniveau, 
dus geaggregeerde financiele ratio's. Zo vindt Salim *94) in 
Pakistan een C/O en een L/0 ratio die tot 10 maal zo hoog is 
als in de V.S •• 
Marley *95) conc1udeert dat multinationale ondernemingen in 
Brazilie hogere winsten maken en kapitaalintensiever zijn 
(hager C/O ratio) dan lokale ondernemingen. Hoevee1 hoger de 
C/O ratio is en waarom wordt niet duidelijk. 
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Strassman *96) schat, middels interviews, de arbeidsproduk
tiviteit in Mexico tussen de 5% en de 60% van die in de 
V.S., terwijl de kapitaalproduktiviteit in Mexico tussen de 
10% en 200% wordt geschat van die in de V.S •• 

Een ander so6'rt studies dat men veelvuldig aantreft zijn 
efficiency-schattingen op basis van Cobb-Douglas produktie
funkties. Middels cijfers op sectorniveau bepaalt men de 
Cobb-Douglas produktiefunkties. 
Vervolgens bepaalt men de mate waarin de maximaal haalbare 
produktie wordt gerealiseerd, de mate van X-ineffeciency in 
termen van Leibenstein *97). 
Langs die weg vindt Tyler *98) in de Braziliaanse plastic
en staalindustrie een hoge X-inefficiency waarbij als moge
lijke oorzaken genoemd worden de protectie, een faktor die 
we bij anderen ook tegenkwamen *99) en de lage technische 
efficiency (zonder deze echter nader te definieren). 
Pitt e.a. *100) vinden middels dezelfde methode een ge
middelde efficiency van 60-70% in de Indonesische weverijen. 
Vervolgens relateert men de behaalde efficiency aan de 
eigendomsstructuur (lokaal of multinationaal) en de 
bedrijfsgrootte, maar vindt daarbij geen significante 
verschillen. 
Om inzicht te krijgen in· de efficiency in de termen zoals 
wij die hebben gedefinieerd zijn de hier genoemde 
X-efficiencies hooguit een indikatie, terwijl de oorzaken 
achter de gemeten waarden, die voor een analyse van de in
ternationale produktie van doorslaggevend belang kunnen 
zijn, onbelicht blijven. 

4.4. De sociologische analyse van internationale produktie 

Tot slot van dit literatuuroverzicht vermelden we dat naast 
economen ook sociologen zich hebben bezig gehouden met de 
studie van produktiesysteemverschillen tussen verschillende 
landen. 
De grondleggers van deze studies zijn Farmer *101) en 
Richman *102). 
Wat men presenteert zijn relaties tussen wat zij noemen 
organisatiestruktuurkenmerken (in onze termen het 
operatorensysteem), produktiesysteemkenmerken (o.a. 
ouderdom, eigendom, grootte) en omgevingskenmerken 
(maatschappelijke instituties en culturele faktoren). 
Hoe interessant deze zaken ook kunnen zijn voor sociologen, 
bedrijfskundig voegt het weinig toe aan de internationale 
industriele produktietheorie. 
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Iuimers het verband tussen de :door hen gevonden correlaties 
en de effektiviteit en efficiency zoals wij die definieerden 
ontbreekt. 

5. DE BEDRIJFSK.UNDIGE ANALYSE VAN DE INTERNATIONALE 
INDUSTRIELE PRODUKTIE; EEN CONCEPT 

Wanneer we de besproken literatuur overzien dan is er een 
zaak die sterk in het oog springt. Vanaf Ricardo tot op 
heden is de economische theorie van de internationale 
produktie geconcentreerd op twee produktiefaktoren (inputs) 
zijnde kapitaal en arbeid, waarbij alleen in de laatste 
faktor enige differentiatie wordt aangebracht. Andere pro
duktiefaktoren worden slechts hier en daar genoemd, doch 
niet expliciet in de analyse betrokken. 
Bovenstaande conclusie geldt in sterke mate voor de inter
nationale en de nationale school, en evenzeer, echter in 
minder sterke mate, voor de micro-onderzoekingen. 

Ook blijkt uit de besproken empirische onderzoeken dat de 
werkelijkheid, zowel de verdeling van de industrH!le 
produktie tussen de onderscheiden landentypen alsook de 
keuze van de technieken in deze landen, niet of nauwelijks 
overeenkomt met de verwachtingen die de theorieen wekken. 
De verklaring voor deze discrepantie vinden we weerspiegeld 
in het geschetste model van een ~ produktiesysteem. De eige
naar(s) van dit produktiesysteem of, dat nu private personen 
zijn dan wel overheidsdienaren, dienen zich immers 
rekenschap te geven van alle faktoren die bij industriele 
produktie een rol spelen, zich daarbij richtend op de 
effektiviteit op langere termijn van dat systeem. 
In het produktiesysteemmodel beschouwen we hierbij de 
maatschappelijke, de door de overheid of andere instituties 
vastgestelde doeleinden als constraints. 
We gaan ervan uit dat dusdanige economische en politieke 
maatregelen worden opgelegd, dat de ondernemersbeslissingen 
de maatschappelijke doelstellingen niet te kort doen. We 
doelen hier op maatregelen ala invoertarieven, loonbe
schikkingen, subsidies, milieuwetten en het sociale beleid. 
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Zeer interessant in dit verband is de theorie van de 
X-efficiency van Leibenstein *103) 
Een produktiesysteem dat zich bevindt in een voor hem 
tolerante omgeving, mogelijk gemaakt door ofwel de overheid 
(protectie) dan wel door zijn marktpositie (monopolie c.q. 
oligopolie of sterk groeiende mark ten), bereikt een hoge 
effektiviteit zonder dat daarvoor een hoge efficiency nodig 
is, d.w.z. zonder daarbij de voor produktie gebruikte inputs 
nauwlettend af te stemmen op de in de omgeving aanwezige 
ver- krijgbaarheden, in termen van kwantiteit, kwaliteit en 
prijs. 
Immers niet zozeer de kosten dan wel de winsten, de ver
kopen, zijn interessant. Zoals we zagen kan een dergelijke 
omgeving tot industriekeuzen leiden die maatschappelijk sub
optimaal zijn. 
Deze verschijnselen kan men waarnemen binnen een land in de 
tijd ( vergelijk de marktsituatie van Nederland in 1984 met 
die van de jaren '60) maar ook tussen landen, vergelijk het 
investeringsklimaat in Hong-Kong met dat in Nederland. 

In het kader van de theorie van de internationale 
industriele produktie, beschouwen we investerings- en 
belastingsklimaatregel als oneigenlijk, immers subsidie- en 
protectiemaatregelen van overheden werken op lange termijn 
verstorend voor de optimale industriele verdeling tussen 
landen (Tinbergen *104)). Wel onderkennen we dat deze 
maatregelen voor private ondernemers op korte termijn zeer 
interessant kunnen zijn bij het bepalen van de 
internationale lokatie. 

Zien we dus af van de mogelijkheid om effektief te zijn 
zonder op efficiency te !etten, dan kunnen we het doel van 
bet produktiesysteem vertalen als het voldoen aan de kwanti
tatieve en kwalitatieve normen per tijdseenheid die men zich 
in het produktieprogramma gesteld heeft. 
Beschouwen we hierbij het voldoen aan de kwaliteit als een 
conditio sine qua non om de beoogde kwantiteiten per tijds
eenheid af te zetten dan verkrijgt de ondernemer een maxi
male cash flow/tijdseenheid door zijn kosten, de inputs, te 
minimaliseren. 
Op die wijze kan gesteld worden dat het produktiesysteem per 
tijdseenheid een bepaald kwantum wil afzetten tegen minimale 
kosten. Op korte termijn, gegeven de markt- en de daarin te 
verkrijgen verkoopprijzen, is dit een reele assumptie. 
In de besproken economische theorieen blijven aantallen en 
absolute kosten vaak buiten beeld. 

-51-



Men spreekt over comparatieve kosten, kosten ten opzichte 
van andere produkten en andere landen, en de inputs arbeid 
en kapitaal in de verschillende industrieen worden 
uitgedrukt in L/0 of C/O ratio's, waarbij de output gemeten 
wordt in financiele eenheden. 
De eigenaar(s) van produktiesystemen evenwel zijn niet 
zozeer ge1nteresseerd in ratio's als wel in centen, de ab
solute geldstroom. Niet de mate van arbeidsintensiteit (L/0) 
of de mate van kapitaalintensiteit (C/O) is interessant voor 
de internationale producent, maar de absolute geldstroom tot 
standkomend door aantallen produkten (P) af te zetten met 
minimale kosten (K). 
In het hiernavolgende geven we een schets van een benadering 
die gebruikt kan worden voor het medeverklaren van het in
ternationaal handelen van internationale industriele pro
ducenten op basis van het produktiesysteemmodel. 
Deze benadering op micro-ni veau zou dienst kunnen doen als 
een aanvulling op de economische theorieen betreffende de 
internationale handel. 

Minimalisatie van kosten (K) bij de produktie van gegeven 
aantallen (P) betekent in termen van het produktiesysteem
model: 

min. K • M.Mk+ M.TMk+ E.Ek+ E.TEk+ A.Ak+ A.T~+ MA.~+ 

••••• + P.TPk+ AF.AFk 

In deze formule is de betekenis van de gebruikte symbolen 
als volgt: 

K de totale kosten 
M hoeveelheid materiaal (grondstoffen, halffabrikaten 

en onderdelen) 
Mk de materiaalkosten per eenheid (stuk, kg., meter) 
™k transportkosten van materiaal per eenheid 
E hoeveelheid gebruikte energie 
EK energiekosten per eenheid 
TEK transportkosten van energie per eenheid 
A hoeveelheid aangewende arbeid 
~ de kosten per eenheid arbeid 
T~ de transportkosten per eenheid arbeid 
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MA hoeveelheid aangewende machines 
MAk de kosten per eenheid van machines 
P hoeveelheid geproduceerde produkten 
T~ de tranportkosten per produkt 
AF de hoeveelheid geproduceerde afval 
AFk de kosten per eenheid geproduceerde afval (milieu

kosten) 

In deze formule zijn de transportkosten van machines niet 
meegenomen aangezien deze incidenteel voorkomen en ten 
opzicht van de andere transportkosten te verwaarlozen zijn. 

De vraagstelling is nu: 

Minimaliseer K voor produktiegrootte P. 

Dus bij welke aangewende hoeveelheden materiaal, arbeid, 
kapitaal, energie en afval is, rekeninghoudend met de kosten 
per stuk van deze produktiefaktoren, K minimaal. We hebben 
hiermee een kostenfunktie gebaseerd op een produktiefunktie 
analoog aan die van Georgescu-Roegen *105), waarbij de fak
tor kapitaal is vervangen door machines of installaties en 
de transportkosten zijn toegevoegd. 

We komen nu terug op de faktor kapitaal die in de econo
mische theorie als schaars wordt aangeduid in ontwikkelings
landen. Wanneer we de bewegingen volgen van multinationals 
over de wereld, dan kunnen we constateren dat deze 
ondernemingen ook in ontwikkelingslanden hoge investeringen 
plegen *106). Verder kan vastgesteld worden dat lokale on
dernemers in diverse ontwikkelingslanden vee! kapitaal 
investeren in industrH!le ondernemingen, ook zij zijn in 
staat om kapitaal te verwerven. 
Beter is bet daarom om kapitaal als mobiel te beschouwen en 
geen onderscheid te maken in verschillen in kapitaalschaarste 
tussen landen. Zijn er "profitable funds *107) in welk land 
dan ook dan kan men internationaal kapitaal verwerven via 
lokale banken, het I.M.F. of de Wereldbank. Daarmee kan ka
pitaal als bepalende faktor bij het vergelijken van landen 
voor indusriijle produktiemogelijkheden uitgesloten worden. 
Voor internationaal verhandelbare goederen is het 
Heckscher-Ohlin theorema hiermee teruggebracht tot EEn 
faktor, nl. arbeid. 
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Zoals gesteld zijn we daarbij als producent niet ge1nteres
seerd in de arbeidsintensiteit als ratio. Waar we wel 
interesse in hebben is de arbeidsinhoud bij gegeven pro
duktie-aantallen, waarblj deze in fysieke grootheden wordt 
gemeten (aantallen, tonnen, etc.). 

Aldus spreken we over arbeidsuren per auto of per broek bij 
een bepaalde produktiegrootte. Meting van de arbeidsinhoud 
per produkt kan een andere rangorde aanbrengen tussen de 
industrieen dan de arbeidsintensiteit (L/0 of L/C). B.v. een 
broek is gemeten in de L/C ratio arbeidsintensiever dan een 
auto, het aantal arbeidsuren per broek (ongeveer 1/2) is 
evenwel vee1 kleiner dan die van een auto (ongeveer 20)*108). 

Vermenigvuldiging van de te produceren aantallen met de 
gedifferentieerde arbeidsinhoud per stuk geeft de totaal 
voor die produktie benodigde arbeidsinhoud. Het is dit 
1aatste geta1 dat voor produktiesystemen bepalend kan zijn 
voor de te kiezen 1okatie (12.500 auto's zijn aldus op grond 
van mogelijke arbeidskostenvoordelen even interessant als 
500.000 broeken). 

De differentiatie in de arbeidsinboud die bierbij aan
gebracbt moet worden is bet onderscheid in bebeersings
arbeid en bewerkingsarbeid (de operatoren) (zie fig. 3, 
pag 17). Immers voor de effektiviteit en de efficiency is op 
de eerste plaats het beheersingssysteem verantwoordelijk, 
terwijl de schaarste aan boog-kwalitatieve arbeid in lager 
ge1ndustrialiseerde landen groter is dan de scbaarste aan 
operatoren. ' 

Zoals we constateerden spelen de effeciencyverschillen 
tussen de diverse landen nauwelijks expliciet een rol in de 
internationale handelstheorieen. Wel is bet duidelijk dat er 
efficiencyverschillen bestaan *109). Nader onderzoek is 
noodzakelijk om de efficiencyfaktor expliciet als ver
klarende variabele in de theorie op te nemen. 

De energie-input, ook een faktor die in de internationale 
economiscbe tbeorie ontbreekt, is om twee redenen van belang 
bij de internationale industriele produktie; vanwege de 
energetiscbe inputs bij bet produceren en vanwege de voor 
transport benodigde energie. Het hangt sterk van het type 
produkt af in boeverre energie a1s input voor de produktie 
van belang is *110), de cbemie is in dit opzicbt energie
intensief vergeleken met b.v. de metaalindustrie. 
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Het belang van transport bij de internationale industriele 
produktie is evident *111). De afstand tussen de materiaal
bron (de vind- of winplaats), en de produktielokatie en de 
afstand tussen de produktielokatie en de afzetmarkt zijn 
daarbij bepalend. 
De optimale lokatie is dan die plaats waar de som van de 
transportkosten van de grondstoffen, de transportkosten van 
de eindprodukten en de produktiekosten (de vervaardigings
kosten) minimaal zijn. 

Transportkosten worden bepaald door een combinatie van: 
1. de af te leggen weg 
2. het te transporteren volume 
3. het te transporteren gewicht 
4. de te transporteren waarde 
5. de voor transport benodigde tijd 

Voor de eerste drie faktoren is de energiefaktor mede 
bepalend. Exacte gegevens per industrietype (de energie
inhoud per afgelegde afstand bij een bepaald gewicht of 
volume) zijn in de literatuur niet bekend *112). Nader on
derzoek zal daartoe verricht moeten worden. Datzelfde geldt 
voor de bij de produktie optredende waarde en de gewichts
en volumeveranderingen. Per industriesoort zal zulks in be
schouwing moeten worden genomen. 

In de algemene formule die we gaven zijn de transportkosten 
ook op de andere inputs betrokken (arbeid en energie). Voor 
energie is dit van belang omdat bij vestigingen op lokaties 
waar deze input niet voorhanden is de producent de transport
kosten naar deze lokatie voor zijn rekening moet nemen. Voor 
arbeid kan een soortgelijke beschouwing gelden. De woonplaats 
van de mensen kan ver verwijderd zijn van de produktieplaats 
zodat transport een noodzakelijke voorwaarde voor produktie 
vormt. Zeer sterk geldt dit wanneer beheersingsarbeid inter
nationaal getransporteerd moet worden, iets dat bij interna
tionale produktie in laag gei:ndustrialiseerde landen fre
kwent voorkomt. 

Tot slot vermelden we hier de noodzaak tot nader onderzoek 
naar de invloed van de overdraagbaarheid van de technolo
gische know-how op de internationale produktielokatie. 
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6. SAMENVATTING 

Om tot een bedrijfskundige verklaring en voorspelling te 
komen van de internationale industriijle produktie lijkt het 
zinvol uit te gaan van een kostenfunktie gebaseerd op een 
produktiefunktie per industriesoort, met behulp van het 
systeemmodel van het produktiesysteem. 
De door de internationale handelstheorie aangedragen beleids
instrumenten voor de overheden worden in dit systeemmodel 
meegenomen als constraints voor de internationale producent. 

Bij het typeren van produktiesystemen voor internationale 
allokaties in lagere loonlanden is niet zozeer de arbeid
kapitaal verhouding van belang, maar de arbeidsinhoud per 
produktie op jaarbasis. De kapitaalverkrijgbaarheid wordt 
hierbij per land gelijk verondersteld. 

De totale kapitaalbehoefte (evenals de totale arbeidsbe
hoefte) per produktie op jaarbasis is daarbij afhankelijk 
van het bereikte efficiE~ncyniveau van het produktiesysteem 
in de verschillende landen. Vaststelling en be1nvloeding van 
het lokale efficiencyniveau is daarmede van groot belang bij 
de keuze van de lokatie. 

Differentiatie van de arbeidsinhoud naar operatoren en 
beheersingsarbeid is noodzakelijk gezien de bepalende in
vloed van de beheersingsarbeid op het resultaat van het 
produktiesysteem en de verschillende verkrijgbaarheden van 
deze arbeidssoorten in de verschillende landen. 

Gegeven vastgestelde eisen aan het produktieprogramma in 
termen van kwaliteit en kwantiteit per tijdseenheid en ge
geven de lokaties van materialen en afzetmarkt , is de op
timale lokatie van een produktiesysteem dUr, waar de som 
van de transportkosten en de produktiekosten minimaal zijn. 
De produktiekosten worden daarbij bepaald door alle inputs 
(materiaal, energie, arbeid en machines), hetgeen betekent 
dat per lokatie de kwaliteit, prijs en de benodigde kwanti
teit (bepaald door het efficiencyniveau) van al deze inputs 
moet worden vastgesteld. 
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Aldus hebben we een produktiefunktie van de vorm: 

P • F (h (A,K),E,Tm,T0 ) 
~L 

waarbij 

P = de produktie van gegeven aantallen op lokatie L 
A de hoeveelheid benodigde arbeid 
£1 • effici~ncyfaktor op lokatie L 
K = initi~le investering bij gegeven produktiegrootte 
E energie 
Tm transport materiaal 
T0 = transport eindprodukten 

Wanneer per industriesoort op deze wijze vaststaat welke 
gedifferentieerde hoeveelheden van A nodig zijn en wat de 
behoefte is van K en E bij een gegeven produktiegrootte, en 
wanneer per lokatie de efficiencyfaktor en de transport
kosten bekend zijn, kan door hoeveelheden te koppelen aan 
lokale prijzen de optimale lokatie worden vastgesteld. 

De uiteindelijke vormgeving van het produktiesysteem is 
gegeven de kwaliteit en prijs van de in de omgeving aanwe
zige inputs optimaal, wanneer de som van alle aangewende 
inputkosten minimaal is ~n aan de eisen van het produktie
programma wordt voldaan. Uitvoering van de hier voorgestelde 
benadering op de te onderscheiden industrietypen kan dienst 
doen als een complementaire verfijning .van de internationale 
handelstheorieen. 
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SAMENVATTING 

Dit artikel presenteert een gedeelte van de 
een onderzoek naar de effektiviteit van 
metaalindustrie. Bij dit onderzoek werden 
onderzocht op de efficiency van de produktie. 

resultaten van 
de Peruaanse 
23 bedrijven 

Uit de gedane studies blijkt dat er significante verschillen 
bestaan tussen twee soorten produktiesystemen: het produkt
georienteerde systeem aan de ene kant en het procesge
orienteerde systeem aan de andere kant. Deze systemen ver
schillen niet alleen in de fysieke lay-out, maar ook ten 
aanzien van efficiency en daaraan gerelateerde organisatie
kenmerken. 
Het blijkt dat de vorm van de produktiesystemen in Peru geen 
sterke samenhang vertoont met de karakteristieken van het 
produktie-assortiment. 

*) De noten in de tekst zijn opgenomen aan het eind van dit 
artikel. 
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1. INLEIDING *) 

In 1975 werd een onderzoeksprojekt gestart 
doelstelling de analyse van de effektiviteit 
Peruaanse metaalindustrie en de bijdrage van deze 
aan de ontwikkeling van Peru. 

met als 
van de 

industrie 

Het projekt was een samenwerkingsverband tussen de 
technische en economische fakulteiten van de Pontifica 
Universidad Catolica del Peru te Lima aan de ene kant en het 
Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking van de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg en de afdeling der Bedrijfskunde van 
de Technische Hogeschool Eindhoven aan de andere kant. Het 
projekt werd gefinancierd door de Nuffic (Netherlands 
University Foundation For International Cooperation). 
Bij het onderzoek naar de effektiviteit van 
produktiesystemen waren we voornamelijk gernteresseerd in de 
relatie tussen technologische karakteristieken van 
produktiesystemen en de daaruitvoortkomende effektiviteit. 
Door deze relatie te bestuderen hoopten wij een bijdrage te 
kunnen leveren aan bestaande theorie~n met betrekking tot de 
keuze van technologie~n in ontwikkelingslanden *1). 
Een groot gedeelte van de data die verzameld werden in 
ongeveer 23 bedrijven hadden betrekking op de efficitincy van 
produktiesystemen. In dit artikel worden de resultaten van 
dit gedeelte van de bevindingen beschreven en worden enige 
daaruit afgeleide conclusies gepresenteerd. 

2. DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN. 

Allereerst moet gesteld worden dat de 23 onderzochte be
drijven geen representatieve steekproef vertegenwoordigen 
uit de totale Peruaanse metaalindustrie. Van de andere kant 
zijn de 23 bedrijven geen uitzonderingsgevallen en redelijk 
representatief voor de ongeveer 80 bedrijven die in de loop 
van het projekt bezocht zijn. 
De navolgende tabellen dienen ter illustratie van de positie 
van de 23 bedrijven binnen de metaalindustrie in Peru. Tabel 
1 geeft het totaal aantal bedrijven in de Peruaanse metaal
industrie, verdeeld over de subsectoren en over het aantal 
werknemers. 
Tabel 2 geeft de verdeling over de door ons onderzochte 
bedrijven naar dezelfde categorieen, zowel in aantallen ala 
in percentages. 
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Tabe1 1: De verdeling van bedrijven naar subsectoren en 
aanta1 werknemers. 

-------------------------------------------------------------
aanta1 werknemers 5-19 20-49 50-99 100-499 500+ totaa1 
basisindustrie 7 7 4 4 22 
meta1en produkten 99 59 22 20 200 
machinebouw (uitge-

zonderd elektrische) 25 33 7 12 77 
elektr. apparaten en 
machines 27 19 15 16 3 80 

transportmidde1en 4 13 14 6 4 41 

totaa1 162 131 62 58 7 420 
--------------------------------------------------------------

Tabe1 2: Verde1ing van de 23 onderzochte bedrijven naar 
subsectoren en aanta1 werknemers. 

---------------------------------------------------------------
aanta1 werknemers 5-19 20-49 50-99 100-499 500+ totaa1 
basisindustrie 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
meta1en produkten 1(1) 5(8) 4(18) 3(15) 0(0) 13(7) 
machinebouw (uitge-

zonderd e1ektr.) 1(4) 1(3) 1(17) 1(9) 0(0) 4(5) 
e1ektr. apparaten 
en machines 0(0) 0(0) 1(0) 1(7) 0(0) 2(3) 

. transportmidde1en 0(0) 1(8) 2(14) 1(17) 0(0) 4(10) 

totaa1 2(1) 7(5) 8(13) 6(10) 0(0) 23(5) 
-------------------------------------------------------------
tussen haakjes: percentage van de aanta11en uit tabe1 1. 

In 1975 was de bijdrage van de gehe1e industriesector in Peru 
25,6% van het Bruto Nationaa1 Produkt. 
Bijna een kwart hiervan werd geleverd door de metaa1industrie. 
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De produkten die in de onderzochte bedrijven vervaardigd 
werden, zijn onder meer: bouten en moeren, blikken voor de 
verfindustrie, kooktoestellen en fornuizen, bestek, hand
gereedschappen, stalen meubelen, lieren en pompen, pannen, 
stofzuigers, koelkasten, auto-onderdelen en agrarisch gereed
schap; over het algemeen de wat duurzamere consumptie
goederen, de halffabrikaten en kleinere kapitaalgoederen. 
Bedrijven die inflatiegevoelige kapitaalgoederen produceerden 
zijn niet onderzocht. 
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3. HET ONDERZOEKSMODEL 

De efficiency van een produktiesysteem wordt allereerst 
bepaald door: 
- de organisatorische ondersteuning van de direkte arbeid 
- het gebruikte machinepark 
- vaardigheden en inspanningen van de werknemers. 

De kwaliteit van de organisatorische ondersteuning kan 
afgeleid worden uit de hoeveelheid tijd die werknemers 
spenderen aan de organisatie van de eigen taak en die 
eigenlijk door anderen verricht zouden moeten worden. Ook het 
wachten op materialen, gereedschappen, herstelwerkzaamheden 
en orders kunnen toegeschreven worden aan een zwakte in de 
ondersteuning door de organisatie. 
Er worden multimomentopnamen uitgevoerd in 18 bedrijven uit 
de steekproef. De resultaten hiervan maken het mogelijk de 
kwaliteit van de organisatorische ondersteuning te 
kwantificeren. 
De kwaliteit van de gebruikte machines werd als een integraal 
gedeelte van de multimomentopnamen studie geanalyseerd door 
het vaststellen van de hoeveelheid tijd die verloren ging 
door het uitvallen van machines en het wachten op reparatie. 
Ook werd er een (subjectieve) schatting gemaakt van de 
kwaliteit van een aantal machines. 
De invloed van werkmethoden werd bepaald door een aantal 
geselekteerde taken te analyseren; hetzelfde werd gedaan met 
betrekking tot de evaluatie van de prestaties van de 
arbeiders. De belangrijkste bevindingen van ons onderzoek 
worden in het navolgende beschreven. 
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4. DE KWALITEIT VAN DE ORGANISATORISCHE ONDERSTEUNING. 

De bevindingen van de multimomentopnamen worden samengevat in 
tabel 3. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelden die 
samengesteld zijn uit in totaal 45.000 observaties en gewogen 
werden naar het aantal werknemers in elk bedrijf. 

Tabel 3: Relatieve tijdsbesteding van de direkte arbeiders 
verdeeld over vier hoofdklassen van aktiviteiten. 

Klasse gemiddelde range 

Technisch werk 65% 44-86% 
Organise rend werk 21% 5-41% 
Persoon1ijke verzorging 12% 1-21% 
Onbekend 2% 0-7% 

totaal 100% 

Uit de grote range blijkt dat er enorme verschillen bestaan 
tussen de bedrijven. De betekenis van de gemiddelde 
percentages is daardoor beperkt, vooral wanneer men zich 
realiseert dat de re1atieve tijdsbesteding geen direkte 
graadmeter is voor de produktiviteit of de efficiEt;ncy. In 
het navolgende zullen we zien dat het totaa1 aanta1 
observaties verdeeld kan worden in twee subgroepen die een 
significant versch111end karakter hebben. 
Op dit punt zijn in het bijzonder de oorzaken van het 
zogenaamde organiserend werk van belang. Deze kunnen als 
volgt worden samengevat: 
- meer dan 1/3 van het oponthoud wordt veroorzaakt door 

problemen in de materiaalvoorziening 
- 1/3 van het organiserend werk wordt veroorzaakt door 

gebrek aan duide1ijke werkopdrachten voor de operators 
- 1/5 van het organiserend werk is een gevo1g van prob1emen 

met machines en gereedschappen. 

Hieruit b1ijkt dat in twee van de drie geva1len de reden dat 
een arbeider niet beschikbaar is voor zijn specifieke taak 
toe te wijzen is aan het feit dat het bedrijf niet in staat 
is de arbeider te voorzien van 
a. duide1ijke informatie met betrekking tot zijn taak 
b. de materialen die nodig zijn bij het uitoefenen van zijn 

werk, zelfs al zijn deze materia1en wel beschikbaar in 
het bedrijf. 
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Slechta 2, 3% van bet totaal aantal observaties was 
gerelateerd aan problemen met machines, hetgeen ons 
verbaasde, omdat in geen enkel bedrijf iets aan preventief 
onderhoud werd gedaan. 
Enige verkaring kan wellicht gevonden worden in bet relatief 
overvloedig aanwezig zijn van machines in deze bedrijven. 
Slechta de helft van bet aantal aanwezige machines werd 
regelmatig gebruikt, in bijna alle bedrijven werden veel 
stilstaande machines aangetroffen. 
Veel van deze machines zijn erg oud (gemiddeld 15 jaar) , 
maar met een beetje improvisatie kunnen ze weer worden 
gebruikt. Op die manier is er bij machinestoringen meestal 
binnen korte tijd een vervangende machine beschikbaar. Deze 
lage benuttingsgraad wordt mogelijkerwijs eveneens 
gedeeltelijk veroorzaskt door de hoge mate van integratie in 
de meeste bedrijven: wanneer men alles alleen wil maken, 
zijn er veel machines nodig, die slechts incidenteel ge
bruikt worden. Een hoge graad van integratie is echter zin
vol in een omgeving waar men er niet op kan vertrouwen, dat 
subcontractors de vereiste kwaliteit op tijd leveren, wat 
hiervan de reden ook kan zijn *2). 

De tot dusver genoemde oorzaken van organiserend werk duiden 
op een gebrek aan goede planning en werkvoorbereiding. 
Echter, bet aantal indirekte werknemers per direkte arbeider 
(1 per 4,2) rechtvasrdigt wel enige verwachting dienaan
gasnde. Na uitvoering van multimomentopnamen van de indi
rekte werknemers in een aantal bedrijven bleek dat slechts 
50% of minder van de beschikbare tijd "efficH!nt" gebruikt 
werd. Tevens werden er in dit verband tussen de bedrijven 
significante verschillen geconstateerd. 
Na deze meer algemene opmerkingen ten aanzien van de 
gemiddelde waarden van de multimomentopnamen wordt in bet 
navolgende een meer gedetailleerde analyse gepresenteerd. 

Twee typen produktiesystemen 

Teneinde bet produktiesysteem van een bedrijf te 
karakteriseren, werden een aantal variabelen verzameld, 
waaronder: type produkt, type gebruikte materialen, aantal 
verschillende produkten die gefabriceerd werden, type 
lay-out, complexiteit van bet eindprodukt etc., etc. 
Bij de analyse bleek dat slechts ~~n variabele erg 
significant discrimineerde tussen twee verschillende 
patronen van relatieve tijdsbesteding van direkte arbeiders. 
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Deze variabele is een karakteristiek van de produktiesysteem 
lay-out. Aan de ene kant van de schaal is de lay-out 
volledig produktgeqrienteerd, zoals in de lijnproduktie, aan 
de andere kant van de schaal is de lay-out 
procesgeorienteerd, zoals bet geval is bij de zogenaamde 
funktionele lay-out. In onze steekproef van bedrijven werd 
bet volgende geconstateerd: 

in ~~n geval kon bet produktiesysteem gedefinieerd worden 
als volledige lijnproduktie 
in acbt gevallen kon bet produktiesysteem bescbouwd 
worden als min of meer produkt~georienteerd 
in elf gevallen kon bet produktiesysteem geclassificeerd 
worden als: volledig procesgeorienteerd. 

Door de observaties uit de multimomentopnamen in twee 
groepen in te delen: 
A. produktgeorienteerde lay-out 
B. procesgeorienteerde lay-out, kwam een interessant 

verscbil in de relatieve tijdsbesteding aan bet licbt: 

Tabel 4: Relatieve tijdsbesteding van de direkte arbeiders 
verdeeld over 4 hoofdklassen van aktiviteiten. 

type lay-out produkt-georienteerd procesgeorienteerd 

klasse aktiviteiten % 
tecbniscb werk 74 
organiserend werk 11 
pers. verzorging 14 
onbekend 1 

totaal 100 

range 
65-89 

5-18 
3-21 
0-6 

% 
36 
30 
11 

3 

100 

range 
48-71 
17-45 
1-20 
0-6 

Uit tabel 4 volgt dat de twee typen produktiesystemen niet 
alleen verschillen in lay-out, maar ook duidelijk overzicht 
te zien geven ten aanzien van de relatieve tijdsbesteding 
van de direkte arbeider. 
Nadere analyse maakt duidelijk dat er ook verschillen tussen 
de twee typen bestonden, ten aanzien van een aantal andere 
variabelen, zoals blijkt uit tabel 5. 
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Tabel 5: Karakteristieke verschillen tussen produkt- en 
procesgeorienteerde produktiesystemen. 

Variabele 

Ratio direkte/indirekte arbeid 
Prijs van de meest karakteris
tieke machines 
Ziekteverzuim en afwezigheid 
Organiserend werk m.b.t.: 
- toelevering materialen 
- informatie over taken 
- problemen met machines 
- problemen met handgereed-

schappen 

produkt
georienteerd 

7,0 

132000 $ 
2,7% 

5,3% 
1,1% 
0,4% 
1,2% 

*) $ betekent: Soles, de Peruaanse munteenheid. 

proces
georienteerd 

3,3 

233000 $ *) 
8,7% 

9,8% 
9, 7% 
4,1% 
1,5% 

Naast deze karakteristieke verschillen werden indikaties 
gevonden voor de volgende uitspraken: 
In produktgeorienteerde produktiesystemen: 
- is de benutting van de machinecapaciteit hoger 
- is de kwaliteit van machines en gereedschappen enigzins 

hoger 
- is de efficiency van indirekte arbeiders boger 
- is het aantal afgekeurde eindprodukten lager 
- kan de prestatie van de direkte arbeiders hoger geschat 

worden. 

5. INVLOED VAN HET MACHINEPARK OP DE EFFICIENCY. 

Hetgeen in het voorgaande gezegd is over het oponthoud dat 
veroorzaakt wordt door machines behoeft enige toelichting. 
Hoewel relatief weinig tijd verloren gaat door het uitvallen 
van machines, was het niet zo dat deze machines in een goede 
staat verkeerden of gebruikt konden worden tot aan de 
capaciteitsgrens. In een aantal gevallen is er een 
kwalitatieve analyse gemaakt van de kwaliteit van machines 
en gereedschappen. Steeds bleek dat deze kwaliteit tamelijk 
laag was en veel te wensen overliet. Een vergelijking is 
evenwel niet mogelijk omdat er in veel gevallen geen 
standaard voor de kwaliteit van de eindprodukten gede
finieerd is. Men kan zeker stellen dat in de meeste gevallen 
de eindprodukten geaccepteerd zouden worden indien ze gein
specteerd zouden worden volgens de kwaliteitsstandaard van 
geindustrialiseerde landen *4). Gebrek aan adequate meet
instrumenten was eerder regel dan uitzondering. Het wordt 
hier evenwel niet mogelijk geacht om uit deze bevindingen 
een sluitende conclusie te trekken omtrent de invloed van 
het machinepark op de efficiency. 
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6. DE INVLOED VAN WERKMETHODEN OP DE EFFICIENCY. 

De invloed van werkmethoden op de effici~ncy is onderzocht 
in 5 bedrijven. Typische bewerkingen in deze bedrijven 
waren: persen, draaien, assemblage en koud-vormen. Bij het 
persen bleken geen grote verbeteringen mogelijk, Bij alle 
andere bewerkingen konden substanti~le verbeteringen bereikt 
worden tot aan een verhoging van de produktiviteit met 100% 
*5). 

7. DE INVLOED VAN DE PRESTATIE OP DE EFFICIENCY. 

In die gevallen waar een vergelijking met gelijksoortig werk 
in bedrijven in Nederland mogelijk was, werden geen 
significante verschillen geconstateerd. Men zou kunnen 
zeggen dat in veel gevallen het werktempo tamelijk hoog was 
en door Europese produktiemanagers zeer gewaardeerd zou 
worden. 

8. KENMERKEN VAN DE TWEE TYPEN BEDRIJVEN. 

Wanneer twee typen bedrijven verschillen met betrekking tot 
lay-out en bewerkingen lijkt het zinvol om ter verklaring 
van het bestaan van de verschillende typen te kijken naar 
variabelen als seriegrootte, type produkt, mate van 
standaardisatie, varieteit in de produkten etc. 
Uit de observaties bleek dat er evenwel geen duidelijke 
correlatie bestond tussen deze variabelen en het type 
lay~out. In het navolgende zal dit worden geillustreerd. 

8.1 Belangrijkste produkten ( 80% van de omzet). 

Produktgeorienteerde lay-out Procesgeorienteerde lay-out 

1. Bestek 1. Bestek 
2. Koelkasten 2. Kooktoestellen en fornuizen 

Stofzuigers 3. Kooktoestellen en fornuizen 3. 
4. Licht metalen autovelgen 
5. Blikken voor de verfindus

trie 
6. Bouten en moeren 
7. Potten en pannen 
8. Stalen meubelen 
9. Bouten van hoge kwaliteit 

4. Kruiwagens en schoppen 
5. Auto-onderdelen 

6. Zware machinerie 
7. Uitlaten 
8. Metalen constructies 
9. Landbouwgereedschap 
lO.Kabelschoenen 
ll.Pompen en lieren 
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8.2 Aanta1 verschi11ende onderde1en in het eindprodukt. 

Categorieen: minder dan 11 onderde1en: 
meer dan 10 maar minder dan 
26 onderdelen 
meer dan 25 onderde1en 

Aanta1 bedrijven in iedere categorie: 

0 

1 
2 

Produktgeorienteerd Categorie Procesgeorienteerd 

7 

2 

0 
1 
2 

5 
1 
5 

8.3 Aanta1 bewerkingen in het belangrijkste produktieproces. 

Categorieen: minder dan 11 bewerkingsstappen: 
meer dan 0 maar minder dan 
26 bewerkingsstappen 
meer dan 25 bewerkingsstappen 

Aanta1 bedrijven in iedere categorie: 

0 

1 
2 

Produktgeorienteerd Categorie Procesgeorienteerd 

5 
2 
2 

0 
1 
2 

4 
1 
6 

8.4 produktie op order of uit voorraad. 

Soma wordt binnen ~~n bedrijf een menge1ing van beide 
systemen aangetroffen. Ook werd in een aanta1 geva11en 
geconstateerd dat een bedrijf, hoewel het uit voorraad 
tracht te 1everen, feitelijk zijn produktie afstemt op 
orders van klanten. 

Categorieen: produktie uit voorraad a 
produktie uit voorraad en op order: b 
11efst uit voorraad, maar...... c 
produktie op order d 
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Aanta1 bedrijven in e1ke categorie: 

Produktgeorienteerd 

4 
1 
2 
2 

Categorie 

a 
b 
c 
d 

8.5 Aanta1 verschi11ende produkttypen. 

Procesgeorienteerd 

3 
2 

6 

Een produkttype kenmerkt produkten met een specifieke 
funktie. Sommige bedrijven produceren s1echts l!i!n produkt
type, maar we1 in verschi11ende mode11en. Andere bedrijven 
produceren een varieteit aan produkttypen. 

Categorieen: 
1 produkttype 1 

2-5 typen 2 
6-10 typen 3 

11-20 typen 4 
20 typen 5 

Aanta1 bedrijven in iedere categorie: 
-------------------------------------------------------~-----
Produktgeorienteerd 

6 
2 

1 

Categorie 

1 
2 
3 
4 
5 

Procesgeorienteerd 

6 
2 
1 
2 

8.6 Aanta1 verschi11ende produktmode11en 
belangrijkste produkttype. 

binnen 

Categorieen: minder dan 26 mode11en 
meer dan 25, minder dan 
101 modellen 
meer dan 100 model1en 

Aanta1 bedrijven in iedere categorie: 

Produktgeorienteerd 

5 
3 
1 

Categorie 

0 
1 
2 
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9. CONCLUSIE. 

In dit artikel is de effici~cy van een aantal produktie
systemen van metaalverwerkende bedrijven in Peru 
geanalyseerd. Er kan geen algemene formule opgesteld worden, 
die de relatie tussen efficU!ncy in Peru en in West-Europa 
beschrijft. 
In sommige gevallen leken Peruaanse bedrijven dezelfde 
efficiency te hebben als vergelijkbare bedrijven in 
Nederland, met name die bedrijven die gebaseerd zijn op 
persbewerkingen zoals het vervaardigen van bestek. 
In andere gevallen werd de efficiency in een aantal 
Peruaanse bedrijven geschat op minder dan de helft van de 
efficiency in vergelijkbare bedrijven in Nederland, alhoewel 
het verschil in kwaliteit van het eindprodukt een verge
lijking tamelijk hypothetisch maakt. 

Op grond van de lay-out, kunnen twee typen produktiesystemen 
onderscheiden worden, te weten: produktgeorienteerd en 
procesgeorienteerd. 
deze twee typen produktiesystemen verschilden aanzienlijk in 
een aantal opzichten, die erop wijzen dat de efficiency en 
produktiviteit in een produktgeorienteerd type boger zal 
zijn. 
Naar aanleiding hiervan 
voorlopige verklaring van 
opinie zeer plausibel 
bewijsvoering heeft. 

willen de schrijvers hier een 
dit verschijnsel geven, die in hun 
is, maar niet de status van 

In een produktgeorienteerde lay-out, staan de opeen
volgende bewerkingen opgesteld in de volgorde waarin ze 
worden uitgevoerd. Dit betekent dat een arbeider op zijn 
werkstation het binnenkomende werk van het voorgaande 
station direkt kan zien en dat hij tevens kan observeren hoe 
zijn afgeleverde werk op bet volgende werkstation ingevoerd 
wordt. Communicatie met buren over zaken als werktempo, 
afmetingen van materialen, bijzonderheden van bet ontwerp 
etc., zijn niet alleen mogelijk, maar vanzelfsprekend. 
Van een dergelijke situatie kan gezegd worden, dat ze een 
grote mate van duidelijkheid voor de arbeider inhoudt. 
Laboratoriumexperimenten aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven over de invloed van duidelijkheid in de 
werksituatie, hebben bewezen dat er een relatie bestaat 
tussen deze duidelijkheid en het gedrag van arbeiders in een 
produktiesysteem *6). Meer in het bijzonder bevordert 
duidelijkheid wederzijds behulpzaam gedrag als het mogelijk 
en toegestaan is. 
Bovendien vergemakkelijkt een produktgeorienteerde lay-out 
een merkbare co<Srdinatie van aktiviteiten aanzienlijk; de 
beheersing van de goederenstroom, het transport etc. 
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In een procesgeori~nteerde lay-out daarentegen bestaat 
weinig duidelijkheid en de co6rdinatie, niet opgenomen in de 
struktuur van de lay-out, is een zeer moeilijk uit te voeren 
taak. Het is dan ook geen wonder dat de resultaten vaakt te 
wensen over laten. Correctie op de onvolkomen co6rdinatie is 
onmogelijk voor de arbeiders, die zich evenwel terdege 
bewust zijn van de nadelige gevolgen van dergelijke 
onvolkomenheden: een situatie die leidt tot frustratie en/of 
onverschilligheid. 
Het zou onjuist zijn om te denken dat het beschreven 
verschil tussen de twee typen produktiesystemen een verschil 
is tussen een soepel verlopende massaproduktie in lijnop
stelling en een verwarrende, chaotische job-shop. Geen enkel 
bedrijf uit onze steekproef voldeed volledig aan de 
kenmerken van een van de twee prototypen. Geen bedrijf werd 
gekarakteriseerd door typische massaproduktie en geen enkel 
bedrijf produceerde ~~n produkt in grote series. Om.dat de 
eerste indruk bij de bedrijven bijna steeds die van een 
chaos was, was meer nodig dan een incidentele observatie om 
uit te kunnen maken of het produktiesysteem tot type A of B 
behoorde. Zo bleken twee bedrijven die messen fabriceerden 
in grofweg dezelfde variaties en seriegrootte in feite tot 
verschillende typen te behoren. Ook de mate van mechanisatie 
of machinebenutting vertoonde geen relatie met de lay-out. 
Het zou erop kunnen wijzen, dat een produktgeori~nteerde 
lay-out vaak gerealiseerd kan worden binnen een grote ·groep 
verschillende randvoorwaarden. Dit felt willen de schrijvers 
graag benadrukken met bet oog op de verbetering van de 
efficiency van produktiesystemen in ontwikkelingslanden. 

10. NAWOORD. 

De schrijvers willen hier hun waardering uitspreken voor de 
professoren, staf en studenten van de Pontificia Universidad 
Catolica, met wie intensief is samengewerkt in dit projekt. 
Wij zijn met name dank verschuldigd aan Luis Beltran, zonder 
wiens medewerking dit projekt Diet uitgevoerd had kunnen 
worden, alsmede aan Ir. A. van Bilzen voor zijn intelligente 
bijdrage bij het verzamelen en analyseren van de grote 
aantallen gegevens. 
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NOTEN 

*1) Voor literatuur over dit onderwerp zie: 
- Boon, G.K. Choice of Human and Physical Factors in 

Production (North Holland Publishing Co. 1964). 
Stewart, F. Technology and Underdevelopment (The 
Macmillan Press LTD, 1977) 
Strassman, W. Technological Change and Economic 
Development (Cornell University Press, 1968). 

*2) Een lage benuttingsgraad van de machines betekent echter 
een nationale verspilling van schaars kapitaa1. Een 
analyse van de faktoren die de benutting van de 
kapitaalgoederen beinv1oeden is te vinden in: Ense1ink, 
M. Case studies lisation and Productivity nr. 15, K.N. 
New York (1970). 

*3) Dit feit moet beschouwd worden in het licht van de 
beroemde hypothese van Albert 0. Hirschman, die stelt 
dat produktiviteitsverschillen tussen ontwikke1de en 
onderontwikke1de landen k1einer zijn bij de door de 
machinesnelheid bepaalde technologien; zie: 
Hirschman, A.O. The strategy of Economic Development 
(New Haven, 1958). 

*4) In zoverre een lage kwaliteit van de eindprodukten 
resulteert in een kortere levensduur betekent dit voor 
de nationale economie dat zowel kapitaal geinvesteerd in 
mensen ala in goederen wordt verspild. 

*5) Dit lijkt de hypothese, als vermeld in voetnoot 3, te 
bevestigen. 

*6) Bronckhorst B. van, Effecten van verschillende maten van 
zichtbaarheid van de voortgang van het werk op enige 
produktiekarakteristieken voor kleine werkgroepen. (De 
Ingenieur, mei 1969). 
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1. INLEIDING *) 

Ten gevolge van de toenemende industrialisatie van de 
ontwikkelingslanden ontstaat er vanuit die landen een steeds 
grotere vraag naar industri~le ondernemingen. Dit zowel ter 
voorziening van de binnenlandse markt alsook voor export van 
industri~le goederen naar Westerse landen*l). 
Vaak zijn bij het vestigen van nieuwe ondernemingen in 
ontwikkelingslanden Westerse bedrijven betrokken. Het gaat 
daarbij om dochterondernemingen, jointventures, produktie in 
licentie of andere vormen van technologie-overdracht. 
Het meest specifieke van deze bedrijven ten opzichte van die 
in hoog ge1ndustrialiseerde landen is de verschillende 
industri~le omgeving waarin deze bedrijven opereren, hetgeen 
resulteert in andere in- en outputkondities terwijl ook de 
politiek-economische randvoorwaarden waarbinnen het 
produktiesysteem moet funktioneren sterk verschillend kunnen 
zijn. 
In dit artikel gaan we na op welke faktoren de omgeving in 
een ontwikkelingsland verschilt van die in gerndustria
liseerde landen en welke voor- en nadelen deze verschillende 
omgevingsfaktoren hebben op het funktioneren van 
produktiesystemen in ontwikkelingslanden. 
Tenslotte bespreken we enige aspecten van de ontwerpmethode 
die kan leiden tot een optimaal produktiesysteem in een 
ontwikkelingsland, gegeven de plaatselijke omgevings
kondities. 

*) Met dank aan T.M.T.H. Werten N.A. voor het kommentaar op 
een eerdere versie. 
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2. DE OMGEVINGSVERSCHILLEN EN HET FUNKTIONEREN VAN BEDRIJVEN 
IN ONTWIKKELINGSLANDEN. 

2.1 De voordelen. 

Ontwikkelingslanden blijken ten opzichte van hoog geindus
trialiseerde landen over grote hoeveelheden ongeschoolde 
arbeid te beschikken die voor een fractie van de kosten in 
de Westerse landen aangewend kan worden. Dit gegeven heeft 
in de economische literatuur al vroegtijdig veel aandacht 
gekregen*2). 
Uitgangspunt hierbij is de stelling dat ontwikkelingslanden 
een voordeel hebben ten opzichte van geindustrialiseerde 
landen in arbeidsintensieve industrieen. Tegen deze stelling 
worden op grond van economische groeimogelijkheden bezwaren 
gemaakt door een aantal economen. Ook bedrijfskundig 
beschouwd kan niet volgehouden worden dat dit uitgangspunt 
in zijn algemeenheid juist is. In een eerdere publikatie is 
uitgebreid ingegaan op deze thematiek*3). We vatten hier de 
konklusie samen. 
Essentieel bij het spreken over produktiekostenvoordelen van 
arbeidsintensieve industrieen in ontwikkelingslanden is de 
rol van de behaalde arbeidsproduktiviteit in die indu
strieen. Tengevolge van een lage arbeidsproduktiviteit daalt 
bij arbeidsintensieve bedrijven ook de kapitaalprodukti vi
teit vrijwel evenredig. Dit betekent dat de verwachte 
produktiekostenvoordelen aanmerkelijk lager zijn dan in de 
bestaande economische theorie wordt verondersteld. Dit 
opgeteld bij de grotere behoeften aan leidinggevenden en de 
naar verhouding hoge beloning voor dit type arbeid leidt 
ertoe dat alleen beheersingsextensieve, arbeidsintensieve 
bedrijven in de ontwikkelingslanden produktiekostenvoordelen 
hebben. Beheersings-extensieve bedrijven kenmerken zich over 
het algemeen door een produktgerichte fabrikagestruktuur, 
mogelijk gemaakt door veelal grotere series. Een ander 
voordeel dat ontwikkelingslanden hebben dat nog weinig wordt 
vermeld zijn de loonkosten van geschoolde arbeidskrachten. 
In landen als Taiwan, Singapore, maar ook in landen als 
India, Brazilie en Mexico is het opleidingsniveau van 
geschoolde arbeid vrijwel vergelijkbaar met Westerse landen, 
de loonkosten daarentegen zijn vele malen lager dan in 
Nederland. Dit betekent dat dit soort landen ook in 
scholingsintensieve produkten een groot kostenvoordeel 
hebben, hetgeen zich uit in het toenemen van exporten vanuit 
die landen in produkten als gereedschaps- werktuigen 
(India), scheepsbouw (Z.-Korea) en de elektrotechnische 
apparatuur (Taiwan)*4). 
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Een aardig recent voorbeeld van export met hooggekwa
lificeerde arbeid zijn de programma's voor computerbesturing 
uit India*5). 
Naast ongeschoolde arbeid beschikken ontwikkelingslanden 
over grote hoeveelheden grondstoffen, een ander voordeel van 
ontwikkelingslanden. Behalve verwerkingstechnische problemen 
zijn het ook vooral internationaal economische faktoren die 
ontwikkelingslanden verhinderen veel gebruik te maken van 
dit voordee1*6). 
Hadden we het tot nu toe over voordelen van ontwikkelings
landen, we komen nu toe aan de nadelen oftewel de problemen 
die het industrieel produceren in ontwikkelingslanden met 
zich meebrengt. 

2.2 De nadelen. 

Onderzoek bij bedrijven in ontwikkelingslanden*7) leerde ons 
dat de meest schaarse faktor in ontwikkelingslanden de 
beheersing van het produktiesysteem is. Deze faktor 
veroorzaakt dat de arbeidsproduktiviteit, de materUne pro
duktie per tijdseenheid per werknemer in ontwikkelingslanden 
vaak veel lager is dan in ge~ndustrialiseerde landen, 
varii!rend van 15% van de Nederlandse arbeidsproduktiviteit 
in het ongunstigste geval, tot 80% in de meest gunstige 
situatie. 
We gaan allereerst in op de invloed van dit arbeidspro
duktiviteitsverschil op de lokale produktiekosten, daarna 
bezien we de oorzaken interne zowel als externe. 

2.2.1 De lokale fabrikagekosten. 

Bij beslissingen over vestigingen van bedrijven in ont
wikkelingslanden moet een ondernemer inzicht hebben in de in 
het betreffende land te verwachten fabrikagekosten, rekening 
houdend met de lagere arbeidsproduktiviteit. 
Een lagere plaatselijke arbeidsproduktiviteit (lager dan in 
Nederland, uitgedrukt in %) veroorzaakt omgekeerd evenredig 
extra benodigde arbeidsuren op het uitvoerend niveau, maar 
ook eenzelfde toename in de benodigde hoeveelheid indirekte 
arbeidsuren ~n in de benodigde hoeveelheid · machines. Deze 
laatste twee invloeden kunnen van doorslaggevend belang zijn 
voor de hoogte van de plaatselijke fabrikagekosten. Ret 
voordeel van de lagere loonkosten in het ontwikkelingsland 
kan daardoor teniet worden gedaan. Ret hangt daarbij sterk 
van de verhouding tussen de benodigde arbeidsuren en het 
benodigde kapitaal af in hoeverre de lagere arbeidspro
duktiviteit invloed heeft op de hogere kapitaalkosten per 
produkt. 
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Ret zal duidelijk zijn dat meer arbeidsintensieve bedrijven 
hiervan minder gevolgen ondervinden dan zeer kapitaal
intensieve bedrijven. Om dit te illustreren is een grafiek 
gemaakt waarin te zien is hoe de fabrikagekosten van ver
schillende bedrijfstypen in drie typen ontwikkelingslanden 
zich verhouden tot die in Nederland, uitgaande van dezelfde 
fabrikagemethode en dezelfde hoeveelheid produkten (zie 
figuur 1). Daarbij verstaan we onder landen van het type A, 
ontwikkelingslanden met een loonvoet van 5% van die in 
Nederland, voor de landen B en C geldt dat deze loonvoet 
respektievelijk 10% en 20% is. 

Figuur 1: 
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In deze grafiek zijn we ui tgegaan van een arbeids
produktiviteit in de verschillende ontwikkelingslanden van 
50% ten opzichte van Nederland. 
De invloed van een verhoging van de arbeidsproduktiviteit 
van 50% naar 80% is in de grafiek aangegeven ( voor landen 
van het type A) met de gestippelde kromme (Al). Zeer 
duidelijk valt hieruit af te lezen dat langs die weg de 
voordelen in de fabrikagekosten in de ontwikkelingslanden 
snel toenemen (met een faktor 1,6). Alle door ons genoemde 
bedrijfstypen zouden dan kostenvoordelen hebben in de landen 
A. VarU!rend van 20% voor chemische stoffen tot 70% bij 
schoenen. 

2.2.2 De oorzaken van de lagere arbeidsproduktiviteit. 

Na aangegeven te hebben hoe cruciaal de rol van de 
plaatselijke arbeidsproduktiviteit is voor de lokale 
fabrikagekosten, ligt het voor de hand om de oorzaken van de 
lagere arbeidsproduktiviteit te onderzoeken om langs die weg 
mogelijkheden te vinden om bij het ontwerpen die 
arbeidsproduktiviteit te verhogen. 
We gaan hierbij uit van het in figuur 2 geschetste 
beinvloedingsschema. 

Figuur 2. Beinvloedingsschema arbeidsproduktiviteit. 
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In dit schema hebben we binnen bet produktiesysteem drie 
delen onderscheiden: bet technische systeem (de verzameling 
machines en hun struktuur), bet organisatiesysteem (de 
verzameling operatoren met hun taken en werkrollen) en bet 
beheersingssysteem (de verzameling mensen die zich bezig
houden met ko8rdinatie, sturing en regeling in bet produk
tiesysteem). Het bebeersingssysteem heeft tweei!rlei 
funkties, de interne regaling en de externe regeling, de 
input- en outputstroom betreffende. 

2.2.2.1 De prestatie. 

Vaak hoort men dat de aanwezigheid op bet werk van arbeiders 
in ontwikkelingslanden lager is dan in geindustrialiseerde 
landen. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Het verloop, bet 
aantal stakingsdagen en bet verzuim waren in de door ons 
onderzochte bedrijven lager dan de Nederlandse cijfers 
dienaangaande. Ook bet ziekteverzuim is ondanks de slechtere 
gezondheidszorg en de slechtere voeding lager dan in 
Nederland. De verklaring voor deze bevindingen is dat de 
sociale omstandigbeden in ontwikkelingslanden dermate slecht 
zijn dat de arbeider bet zich eenvoudig niet kan permitteren 
bet risico te lopen ontslag te krijgen. Geen werk betekent 
geen inkomen. (Ook in Nederland zien we op dit moment dat 
slechtere economische omstandigheden bet verloop en verzuim 
sterk doen dalen). 
Een volgende faktor die bepalend is voor de arbeidsprestatie 
is bet werktempo. 
Temposchattingen wezen uit dat bet werktempo in de door ons 
onderzochte bedrijven (die vaak ook nog tariefwerk kenden) 
tenminste niet lager was dan wat in Nederland gebruikelijk 
is. 
De werkmethode. 
In de toegepaste werkmethoden constateerden we grote 
tekorten ten opzichte van wat we in Nederland normaal 
achten. Wat niet zo verwonderlijk is, maar bier toch 
vermeldenswaard kan zijn, is dat deze werkmethodeverliezen 
ten opzichte van Nederland groter werden naarmate de com
plexiteit van de taak van de man toenam. Aldus werd bij 
draaiers en lassers een veel groter verlies geconstateerd 
dan bij mensen die aan een pers werkten. 
Voor een deel kunnen de gebrekkige werkmethoden toege
schreven worden aan de vaardigheid van de man, hetgeen terug 
te voeren is op zijn opleiding en technische kennis. Een ons 
inziens belangrijkere oorzaak was echter bet gebrek aan 
instruktie, mondeling danwel schriftelijk, aan de mensen. 
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Ten gevolge van deze zeer gebrekkige werkvoorschriften of 
zelfs het totaal ontbreken hiervan wordt de man door de 
organisatie onvoldoende gesteund om de meest efficiente 
werkmethoden te kunnen hanteren. 
Over de motivatie kunnen we kort zijn: men is door het 
ontbreken van sociale voorzieningen gedwongen er hoe dan ook 
fora tegenaan te gaan. 
Wanneer we alle besproken invloeden optellen dan kunnen we 
stellen dat het niet of in slechts zeer geringe mate de man 
aan de machine is die verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor de lagere arbeidsproduktiviteit. Dit nogmaals in 
tegenstelling tot vrij algemeen vernomen geluiden. 
Wat overblijft als verklaring voor de geconstateerde ver
schillen in arbeidsproduktiviteit tussen ontwikkelingslanden 
en geindustrialiseerde landen zijn zoals in bet schema 
uitgedrukt de werkomstandigheden, die worden bepaald door 
bet technisch systeem en het organisatiesysteem. 

2.2.2.2 Het technisch systeem. 

In de door ons onderzochte bedrijven was in de meeste 
gevallen de kwaliteit van de machines in termen van 
produktiesnelbeid en tolerantienauwkeurigheid laag in 
verhouding tot Nederland, terwijl ook het onderhoud vaak te 
wensen overliet. 
Het aanwezige gereedschap (snijbeitels, handgereedschap, 
mallen etc), een ander onderdeel van het technisch systeem, 
was in verhouding tot Nederland eveneens van lage kwaliteit. 

Continuiteit van de materiaalstroom zowel in kwantiteit als 
kwaliteit is een conditio sine qua non voor bet technisch 
systeem. 
We constateerden vele kwantitatieve en kwalitatieve 
storingen tussen de onderscheiden man-machine combinaties. 
Voor bet grootste deel zijn die te wijten aan interne, 
organisatorische fouten zoals gebrekkige capaciteits- en 
bezettingsplanning en onnodig vaak omstellen. In geringe 
mate worden deze storingen veroorzaakt door toele
veranciers, voorzover bet halffabrikaten betreft. De 
toelevering echter van produktspecifieke onderdelen of 
verder verwerkte halffabrikaten is een veel grotere oorzaak 
van materiaalstroomstoringen. 

Ook de kwaliteit van de geleverde eindprodukten was in 
vergelijking met Nederland laag, zowel in termen van 
levensduur en betrouwbaarheid als ten aanzien van 
vormnauwkeurigheid. 
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2.2.2.3 Het organisatiesysteem. 

Deels bespraken we al aspecten hiervan zoals gebrekkige 
plalh~ng en het veelal ontbreken van kwaliteitscontrole. Ook 
noemden we het veelal ontbreken van bewerkingsvoorschriften. 
In het algemeen kan gesteld worden dat alles wat met 
beheersing of "control" te maken heeft niet of ver beneden 
de maat wordt uitgevoerd. We noemen hier kostenbewaking, 
kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van het technisch 
systeem, onderhoud, voorraadbeheer benevens zaken als 
taakafbakening en coordinatie hiervan. 

2.2.2.4 Het beheersingssysteem. 

Tengevolge van de politiek-economische instabiele omgeving 
waarin bedrijven in ontwikkelingslanden opereren en de 
veelal lage kwaliteit van de !eiders van de ondernemingen 
werd er meestal slechts op korte termijn gepland en 
geregeld. Lange termijnplanning kwam vrijwel niet voor. 
Algemeen kan daarom gesteld worden dat de ondernemers zich 
meer als handelaar gedroegen. Het aanschouwen van het 
machinepark leverde hier een duidelijk bewijs van: veelal 
oude machines tengevolge van het idee: "investeren, snel 
terug verdienen, en doorwerken met oude troep". 
Een ander aspect van de leiding dat hier niet onvermeld mag 
blijven zijn de kontakten met de overheid. 
Is het in Nederland niet onverstandig om relaties te hebben 
met de overheid op een bier algemeen aanvaarde wijze, in 
ontwikkelingslanden is het een noodzaak waarbij de relaties 
vaak ook een wat meer materieel karakter moeten hebben. Dit 
alles om verzekerd te kunnen zijn van benodigde importen, 
verlangde kwantitatieve protectie en gewenste prijsafspraken 
of exportsubsidies. 

2.2.3 Typen bedrijven. 

Tot nu toe spraken we over het "gemiddelde" bedrijf in 
ontwikkelingslanden, waaruit een vrij somber beeld voortkomt. 
Zoals we evenwel eerder aangaven zijn de onderlinge ver
schillen in arbeidsproduktiviteit groot. 
Onderzoek dienaangaande leerde ons dat de mate waarin de 
plaatselijke arbeidsproduktiviteit verschilde van die van 
Nederlandse gelijksoortige bedrijven, sterk samenhing met de 
wijze waarop het technisch systeem was gestruktuteerd. 
Produktgerichte bedrijven in ontwikkelingslanden hadden een 
veel kleiner produktiviteitsverschil met gelijksoortige 
bedrijven in Nederland dan procesgerichte bedrijven. 
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Oorzaak hiervan is het felt dat de beheersingskomplexiteit 
bij produktgerichte bedrijven, zowel bij de fabrikage (het 
technisch systeem) ala wat betreft het organisatiesysteem en 
de externe faktoren geringer is dan bij procesgerichte 
bedrijven. 
Waardoor nu wordt de al dan niet produktgerichtheid van 
bedrijven bepaald? Zeer in het algemeen kan gesteld worden 
dat er drie faktoren zijn die bepalend zijn voor de fabrika
gestruktuur: de seriegrootte van de produkten, de breedte 
van het gevoerde produktie-assortiment en de komplexiteit 
van de produkten. 
Naarmate het produkt uit minder onderdelen bestaat, naarmate 
men een smaller produktie-assortiment voert en naarmate de 
seriegrootte toeneemt is het op economische gronden eerder 
rendabel een produkgerichte fabrikagestruktuur op te zetten. 

Wanneer we bedrijven in ontwikkelingslanden onderverdelen 
naar grootte (in termen van het aantal werknemers) dan 
blijken kleinere bedrijven vaak slechter te functioneren dan 
grotere bedrijven. Vermoedelijk hangt dit sterk samen met de 
in het algemeen zwakke financiele posities van kleinere 
bedrijven met dientengevolge weinig hoogwaardige arbeid en 
geringe investeringen in machines en voorraden. In termen 
van arbeidsproduktiviteit gesproken kunnen we daarom niet 
konstateren dat "small", "beautiful" is voor ontwikkelings
landen 9). 
Nog opmerkelijker is het verschil in efficiency tussen 
bedrijven met Westers management en lokaal management. 
Algemeen wordt bij bedrijven die door Westerlingen worden 
gerund een veel hogere arbeidsproduktiviteit aangetroffen. 
(In de orde van grootte van 70% van die in Nederland). 
Aldus wordt de lokaal schaarse beheersingsarbeid vervangen 
door gel:mporteerde arbeid, die evenwel zeer kostbaar is, 
tenminste het 3-voudige van het Nederlandse niveau. 

Tot slot van deze paragraaf iets over het verschil in 
arbeidsproduktiviteit tussen gelijksoortige bedrijven in 
verschillende ontwikkelingslanden. De ons ter beschikking 
staande gegevens laten dienaangaande geen significant 
verschil zien. In ontwikkelingslanden met hogere arbeids
kosten (zoals Tunesie, 20% van Nederland) konstateren we 
gemiddeld geen hogere arbeidsproduktiviteit dan in landen 
als Peru en India met een loonvoet van respektievelijk 10% 
en 5% van die in Nederland. 
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Dit betekent dat alleen gelet op fabrikagekosten men eerder 
naar de zeer lage loonlanden moet kijken. Waarschijnlijk is 
dit ook een van de redenen waarom uitbesteding van arbeids
intensieve produktie steeds meer verschuift van de landen 
rond de Middellandse Zee en de Aziatische NIC's naar de zeer 
lage Aziatische loonlanden als Thailand en de Phillippijnen 
5) ondanks de hogere transportkosten. 
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3. HET PRODUKTIESYSTEEMONTWER.P. 

Nadat we bespraken wat voor soort problemen zich bij 
bedrijven in ontwikkelingslanden kunnen voordoen, gaan we na 
hoe men, gegeven de beperkingen van ontwikkelingslanden, tot 
een optimaal produktiesysteemontwerp kan komen. Gelet op de 
afzetmarkt en de daarmee samenhangende ontwerpmogelijkheden, 
maken we daarbij onderscheid in exportgerichte produktie
systemen voor de binnenlandse markt. 

3.1 Exportgerichteproduktiesystemen. 

Bij het opzetten van produktiesystemen in ontwikkelings
landen die gericht zijn op export naar ge1ndustrialiseerde 
landen spelen de "footloose"lO) industrieen de belang
rijkste rol. Het betreft hier produkten of onderdelen van 
produkten die inflexibel arbeidsintensief zijn en over het 
algemeen aan het einde van de product-life cyclell) zijn, 
zogenaamde uit-ontwikkelde produkten die in massa of met 
grote series worden vervaardigd. Voorbeelden zijn de half
geleiders uit Taiwan, Singapore en Hong-Kong. 
De belangrijkste faktoren die een rol spelen bij beslis
singen omtrent verplaatsing van deze produktie naar ont
wikkelingslanden zijn wat betreft de landenkenmerken: 

- de plaatselijke loonkosten; 
- de arbeidsproduktiviteit ten opzichte van Nederland; 
- exportsubsidies; 
- winsttransferregelingen. 
Aangaande de kenmerken van de produktie die men wil 
verplaatsen zijn van belang: 
- de hoeveelheid benodigde arbeidsuren, ongeschoold of 

geschoold; 
- de benodigde investering; 
- de transportkosten van onderdelen en halffabrikaten; 
- de transportkosten van de eindprodukten. 
Naast deze statistische kenmerken is het van groot belang de 
toekomstige ontwikkelingen van de landskenmerken en produk
tiekenmerken te schatten. 
Een voorbeeld hiervan is de stormachtige ontwikkeling van de 
micro-electronica, met dientengevolge steeds groter wordende 
mogelijkheden tot automatisering van de fabrikage. gezien 
het daardoor afnemende arbeidsaandeel in de fabrikagekosten 
zullen wellicht steeds minder produkten voor relocatie in 
aanmerking komen. Er bestaat echter nog weinig duidelijkheid 
betreffende de invloed van de micro-electronica op de inter
nationale industriele herstructureringl2). 
Het voert in het kader van dit artikel te ver hier uitge
breider op in te gaan, we volstaan daarom met deze kant
tekening. 

Liggen de landskenmerken en de produktiekenmerken vast, en 
heeft men inzicht in de toekomstontwikkelingen hiervan, dan 
kan in principe de optimale locatie van een bepaald produkt 
bepaald worden middels de lineaire-programmeringsmethode. 
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Wanneer aldus vastgesteld is welk produkt naar welk ont
wikkelingsland wordt overgeplaatst dan komt men toe aan het 
(her)ontwerpen van het produktiesysteem. 
Aange?.ien de produktietaak (de kwantiteit, kwaliteit en 
levertijd van de produkten) door het Westen bepaald is, is 
er, gezien de nauwe relatie tussen de produktietaak en het 
technisch systeem, nauwelijks speelruimte voor aanpassingen 
'Yan technisch systeem. 
Ook het organisatlesysteem is voor wat betreft de taken van 
de uitvoerende arbeid grotendeels in overeenstemming met de 
plaatselijke beschikbare arbeid. Wel zal het patroon van 
leidinggeven, het beloningssysteem en andere aspecten die 
nauw samenhangen met de volksaard in overeenstemming moeten 
worden gebracht met de plaatselijke cultuur. 
Vaak ziet men daarom in ontwikkelingslanden een sterker 
hierarchische organisatiestruktuur en meer accent op 
individuele geldelijke motivatieprikkels. 
Aangaande de externe beheersing van deze produktiesystemen 
het volgende. 
Gezien de logistieke problematiek bij deze vorm van 
produceren in ontwlkkelingslanden, lmmers de halffabrikaten 
of onderdelen komen uit het Westen en de eindprodukten of 
produktonderdelen gaan daar weer naar toe, is het 
noodzakelijk deze logistieke taak aan Westers management op 
te dragen. Ook andere interne beheerstaken, zoals kwali
teitsbewaking, kostenbewaking en voorraadbeheer, zullen in 
het algemeen bij dit soort produktle-uitbestedingen in 
Westerse handen zijn, aangezien aan de Westerse produktie
norm moet worden voldaan. 

3. 2 Prod.uktiesystemen voor de binnenlandse markt. 

Bij toenemende exporten naar ontwikkellngslanden gaan 
Westerse bedrijven ter vermijding van invoerrechten en hoge 
transportkosten vaak over tot lokale vestigingen. 
Zagen we blj exportgerichte produktiesystemen een geringe 
noodzaak en mogelijkheid om het produktiesysteem te enten op 
de plaatselijke omstandigheden, bij produktiesystemen voor 
de binu'"'alandse markt is dit niet alleen belangrijker maar 
ook e~~der mogelijk, immers de produktietaak is extern 
(buitenlands) bepaald. 
Het is deze produktietaak die bij het ontwerp een cruciale 
rol speelt, immers wanneer de produktietaak (het produkt
ontwerp, de produktiegrootte, het produktie-assortiment) is 
vaste;r-,1egd is ook het technisch systeem en daarmee de 
organisatie slechts binnen nauwe grenzen variabel. 
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3.2.1 De produktietaak. 

Het produktontwerp zal tengevolge van andere 
consumptiepatronen, andere geografische of klimatologische 
omstandigheden, en afwijkende voorzieningen bij het gebruik, 
aangepast moeten worden aan de plaatselijke markt. Ook in 
verband met de nauwe relatie tussen produktontwerp enerzijds 
en inputeisen en voortbrengingsmiddelen anderzijds is het 
van belang het ontwerp ter discussie te stellen. We noemen 
hier de plaatselijke verkrijgbaarheid van materialen, en het 
verband tussen produktkwaliteit en de fabrikage-eisen. 

Betreffende het produktie-assortiment merken we op dat er 
gestreefd moet worden naar een zo beperkt mogelijk pakket 
produkten om daarmede mogelijkheden te hebben voor een 
produktgerichte fabrikagestruktuur die minder beheersings
intensief is, waardoor men beter aansluit op de plaatselijke 
verkrijgbare arbeid. 
Tenslotte vermelden we hier de kleinere afzetmarkt die leidt 
tot een geringe seriegrootte en daardoor geringere mogelijk
heden voor automatisering van de produktie. 

3.2.2 Het technisch- en het organisatiesysteem. 

Gegeven de produktietaak en de uitgangsmaterialen, staat men 
voor het toewijzen van de transformatie-aktiviteiten aan 
mensen en machines. 
De kleinere afzetmarkt en de lage plaatselijke arbeidskosten 
zijn de belangrijkste redenen om bij deze toewijzing het 
arbeidaandeel groter te maken in de Nederlandse situatie 
(het scaling-down probleem13)). 
Daarbij zal het pakket aktiviteiten dat door menselijke 
operatoren moet worden uitgevoerd zodanig verdeeld moeten 
worden dat er taken ontstaan die weinig komplex zijn en een 
relatief gering aantal regelaktiviteiten bevatten. Dit zal 
zaak inhouden dat er in het ontwikkelingsland meerdere 
arbeiders van een lagere scholingsgraad in dienst zullen 
worden genomen, dan men in het Westen aantreft. Op deze 
wijze substitueert men hoger kwalitatieve arbeid door lager 
geschoolden. 
Opgemerkt moet hierbij worden dat taken met een relatief 
laag aandeel van regelaktiviteiten de flexibiliteit met 
betrekking tot voorkomende storingen doet afnemen, waardoor 
een grotere nadruk gelegd zal moeten worden op 
regelaktiviteiten van hogere ordel4). 
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3.2.3 Het beheersingssysteem. 

Tot slot van dit artikel bespreken we enkele aspekten van 
het beheersingssysteem; zoals eerder gesteld de meest 
schaarse produktiefaktor in ontwikkelingslanden. 
Beheersing impliceert het reageren op of het voorkomen van 
storingen in kwantiteiten en kwaliteiten. 
Het zijn nu juist deze storingen die in ontwikkelingslanden 
veel frequenter optreden, niet alleen binnen het produktie
systeem maar ook daarbuiten. 
Preventieve maatregelen die daartoe getroffen kunnen worden 
betreffen het machinale onderhoud en het "onderhoud" van de 
menselijke operatoren in termen van stringentere werkin
strukties en vaak ook verstrekking van voedingsmiddelen, 
huisvesting en gezondheidszorg. 
Het aanhouden van grotere voorraden reserveonderdelen en het 
opleiden van eigen onderhoudsspecialisten zijn mogelijkheden 
om het curatief onderhoud van machines te verbeteren. 
De produktiebeheersing (kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, 
voortgangscontrole, etc.) behoeft eveneens meer aandacht 
t. g. v. kwantitatief sterker flucturerende materiaalstromen 
binnen en buiten het bedrijf. 
Als laatste vermelden we de laag ontwikkelde 
(transport en communicatie) die voor het 
spanning voor de in- en verkoop van resp. 
eindprodukten vergt. 

infrastruktuur 
bedrijf extra 
materialen en 

Alle onder dit hoofd genoemde beheersingsaspekten resulteren 
in oftewel meer plaatselijk hoger kader of import van 
Westerse leiding. De laatste oplossing lijkt voor de laag 
ontwikkelde ontwikkelingslanden de beste. 
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SAMENVATTING*) 

In de literatuur over technologiekeuze in 
ontwikkelingslanden wordt weinig aandacht geschonken aan de 
vaak lagere arbeidsproduktiviteit in die landen in 
vergelijking tot de arbeidsproduktiviteit in Westerse 
industrielanden. 
Uit bedrijfsonderzoeken in enkele ontwikkelingslanden kregen 
we inzicht in het niveau van de arbeidsproduktiviteit en 
vonden we dat deze ten nauwste samenhangt met het type 
technologie dat wordt toegepast. 
Naar aanleiding van deze gegevens stelden we een model op 
waarin de invloed van de arbeidsproduktiviteit op de 
produktiekosten tot uiting komt, en onderzochten we bij 
welke mate van arbeidsintensiteit ontwikkelingslanden 
produktiekostenvoordelen hebben. 
Tot slot bezien we de gevolgen die hieruit afgeleid kunnen 
worden voor ontwikkelingslanden en het Westen. 

*) Met dank aan dr.P.Hupperets die mede de grondslag legde 
voor dit artikel en dank aan dr. J. Vingerhoets voor zijn 
commentaar op een eerdere versie. 
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1. INLEIDING, EEN KORT LITERATUUROVERZICHT*). 

Een veelvuldig besproken aspect van technologiekeuze in 
ontwikkelingslanden is de arbeidsintensiteit, de mate waarin 
per eenheid kapitaal arbeid wordt aangewend. 
Tinbergen*l) is een van de eersten die dit thema aan de orde 
stelde. Gezien de lage loonkosten en de kapitaalschaarste in 
ontwikkelingslanden zouden arbeidsintensieve technologieen 
in die landen een comparatief voordeel hebben boven kapi
taalintensieve produktiewijzen. Ook de toenemende discre
pantie tussen arbeidsaanbod en werkgelegenheid in ont
wikkelingslanden zou op die wijze verminderd kunnen worden. 
Ten aanzien van de economische groei bij arbeidsintensieve 
industrialisatie echter wordt de kanttekening geplaatst dat 
inschakelen van veel arbeid een groot consumptie-effect 
geeft waardoor de spaarquote wordt verlaagd en daarmee de 
economische groei (zie o.a. Sen*2)). 
Daarentegen zouden kapitaalintensieve technologieen meer 
winst voor de ondernemer betekenen en aldus een grotere 
economische groei tot gevolg hebben. Middels adequate 
loonbelastingmaatregelen evenwel zou ook arbeidsintensief 
industrialiseren tot de gewenste economische groei kunnen 
voeren. Aanvankelijk beschouwt men in deze discussie de 
faktor arbeid als homogeen, later komt men hierop terug. 
Alleen technologieen die arbeidsintensief zijn wat betreft 
de behoefte aan ongeschoolden zouden een comparatief voor
deel opleveren voor ontwikkelingslanden. 
Timar*3) verrichtte hiertoe onderzoek naar de benodigde 
arbeidscategorieen per industriesoort en vond dat vooral bet 
homogene of heterogene karakter van het produkt de vereiste 
arbeidssoort bepaalt. 
Ook Hirschman*4) betrekt de aard van de technologie in de 
discussie. Hij poneert de stelling dat onwikkelingslanden 
geschikter zijn voor "machine-paced" dan voor "man-paced" 
technologieen. Dit met bet oog op de vooronderstelde hogere 
arbeidsproduktiviteit bij "machine-paced" industrieen. 
Het door Hirschman ingevoerde thema naar de soort techno
logie en de in ontwikkelingslanden behaalde arbeidspro
duktiviteit wordt later uitgebreid en door onderzoek ge
toetst*5). 
Boon*6) betrekt expliciet de markt- en seriegrootte in de 
technologiediscussie. De gewenste graad van arbeidsinten
siteit wordt niet alleen bepaald door de heersende faktor
kosten, ook de seriegrootte is van essentiele invloed. 

*) De noten in de tekst verwijzen naar paragraaf 7. 
LITERATUUR. 
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Gouverneur*7) concludeert dat, voorzover de stelling van 
Hirschman juist is, ontwikkelingslanden voorkeur hebben voor 
een hogere kapitaalintensieve technologie dan wanneer de 
keuze alleen op faktorkosten en marktgrootte gebaseerd zou 
zijn. 
Baranson*8) pleit voor een meer integrale aanpak. Naast 
technologiekeuze op grond van marktgrootte en faktorkosten 
worden ook het ontwerp van het eindprodukt, de produkt
kwaliteit en de lokaal verkrijgbare materialen van belang 
geacht. Via aanpassingen van Westerse technologie~n op 
genoemde faktoren probeert hij tot een hogere efficiency van 
het produktiesysteem te komen. 
In het boek van Bhalla*9) wordt een overzicht gegeven van 
een groot aantal casestudies naar de micro-efficiency van 
technologieen in ontwikkelingslanden. Het is moeilijk hier 
algemene conclusies aan te verbinden doch met de nodige 
voorzichtigheid kan gesteld worden dat ook hier blijkt dat 
de nadruk die steeds gelegd is op faktorkosten bij 
technologieselectie niet realistisch is en dat marktgrootte, 
produktkwaliteit, produktuniformiteit en 
grondstofbesparingen even zo belangrijk zijn in de over
weging. Ook is het niet altijd zo dat lager gemechani
seerde technieken ook lagere produktiekosten geven in 
ontwikkelingslanden. 

Naast technologische faktoren wordt in de literatuur ook 
aandacht besteed aan socioculturele faktoren die van belang 
zijn voor het funktioneren van bedrijven in ontwikkelings
landen; gezocht wordt naar organisatiestrukturen en 
managementsystemen die passen bij de sociale en culturele 
kenmerken van ontwikkelingslanden*lO) 
Karakteristiek voor het merendeel van de besproken 
literatuur is dat vrijwel steeds geredeneerd wordt vanuit 
een overheidsstandpunt, het nationaal-economisch belang. De 
gevolgen van de ingenomen standpunten op het micro, het 
ondernemingsniveau, komen nauwelijks aan bod. Wil men 
evenwel een overheidsstrategie voeren gericht op bepaalde 
technologiekeuzen dan is een noodzakelijke voorwaarde dat 
diezelfde technologie~n voor de ondernemer interessant zijn, 
en dat is alleen het geval wanneer technologieen gebruikt 
worden die, gegeven de marktprijzen van de produktiefaktoren 
tot minimale kosten leiden. In het onderzoek waarvan hier 
verslag wordt gedaan is dit het centrale thema. 
Vanuit de relatie die er bestaat tussen de gebruikte 
technologie en de daarbij behaalde arbeidsproduktiviteit 
wordt nagegaan welke technologietypen micro-economisch 
beschouwd in ontwikkelingslanden kostenvoordelen hebben. 
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2. TECHNOLOGIE EN ARBEIDSPRODUKTIVITEIT IN 
ONTWIKKELINGSLANDEN. 

We bespreken hier gegevens ontleend aan een in Peru verricht 
onderzoek*11) en een in India uitgevoerde case-study*12) • 
Doel van deze studie was inzicht te krijgen in de oorzaken 
van de vaak lage effici~ncy van bedrijven in ontwikkelings-
1anden ten opzichte van gelijksoortige bedrijven in het 
Westen. Hiertoe onderzochten we in Peru 23 bedrijven in de 
metaa1sector in een tijdsbestek van 2 jaar (1975- 1977). In 
India vergeleken we een bedrijf uit de metaa1sector met een 
gelijksoortig bedrijf in Nederland (1970). 
Effici~ncymetingen omvatten naast de arbeidsproduktiviteit 
ook zaken als het gebruik van de machines en het materiaa1. 
Hier beperken we ons tot de arbeidsproduktiviteit. In 
relatief arbeidsintensieve sectoren als de metaalindustrie 
is de arbeidsproduktiviteit een goede graadmeter voor de 
totale produktiviteit*13). 
Om vast te stellen wat de verschillen in arbeidsprodukti
viteit, gemeten in aantal produkten per tijdseenheid per 
man, zijn is bet noodzakelijk bedrijven te vergelijken die 
dezelfde soort produkten vervaardigen. Noch voor het meten 
van de arbeidsproduktiviteitsverschil1en tussen bedrijven in 
Peru, noch voor bet bepalen van de arbeidsproduktiviteit in 
Peru ten opzichte van Nederland was bet mogelijk 
gelijksoortige bedrijven te vinden, zodat een direkte 
vergelijking onmogelijk was. 

We kozen daarom voor de volgende methode: 
Door middel van multimomentopnamen van de direkte werkers in 
Peru, de mensen aan de machines, stelden we de tijdsbeste
ding vast. Gemeten werd hoeveel procent van de werktijd men 
bezig was met vaktechnisch werk, organiserend werk en 
persoonlijke verzorging. 
Een hoog percentage organiserend werk duidt op een gebrek 
aan organisatorische ondersteuning van bet werk; wanneer 
veel tijd besteed wordt aan persoonlijke verzorging kan dit 
duiden op onvoldoende aktiviteit van de man zelf, vaak be
tekent het ook een te gering werkaanbod, hetgeen te wijten 
is aan de organisatie. Wanneer bet percentage vaktechnisch 
werk hoog is hoeft dit nog niet te betekenen dat ook de ar
beidsproduktiviteit hoog is, immers veel bezig zijn met werk 
betekent nog geen grote produktie. Het is daarom dat we via 
tijdstudies en werkmethodenstudies hebben vastgeste1d hoe 
efficiijnt, doe1matig, men het werk uitvoerde; het produkt 
van bet percentage vaktechnisch werk en de aldus bepaalde 
effici~ncyfaktor ( 1) is dan de maat voor de behaalde ar
beidsproduktiviteit. 
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Dit laatste cijfer vergelijken we vervolgens met de 
Nederlandse tijdsbesteding voor vaktechnisch werk. Uit deze 
vergelijking leiden we de relatieve arbeidsprodukti- viteit 
af; hieronder verstaan we: de produktie per tijds- eenheid 
van de arbeiders in ontwikkelingslanden ten op- zichte van 
de produktie per tijdseenheid van de arbeiders in Westerse 
landen bij gebruik making van dezelfde technologie. 

2.1 Schattingen van de arbeidsproduktiviteit. 

Het gemiddelde percentage vaktechnisch werk in Peru was 65%, 
echter de spreiding rond dit gemiddelde was erg groot, van 
44% tot 86%, zodat de waarde van dit gemiddelde beperkt is. 
Interessant wordt het wanneer we de onderzochte bedrijven 
gaan onderverdelen naar het type technologie dat wordt 
toegepast. We onderscheiden daartoe 2 technologieen: een 
produktgerichte technologie en een procesgerichte 
technologie. 
In een produktgerichte struktuur staan de produktiemiddelen 
opgesteld in de volgorde waarin de onderscheiden bewerkingen 
aan een bepaald produkt worden uitgevoerd, het te verwerken 
materiaal loopt in een vloeiende lijn langs de opeenvolgende 
arbeidsplaatsen. In een procesgerichte stuktuur staan de 
produktiemiddelen gegroepeerd naar hun bewerkingsaard: de 
soort bewerking waarvoor zij geschikt zijn is het uitgangs
punt bij de arbeidsverdeling. Het materiaal legt een 
kris-kras weg door het bedrijf af, al naar gelang de opeen
volgende bewerkingen die het moet ondergaan. Ideaal-typisch 
is voor deze struktuur de zogenaamde job-shop. In deze 
struktuur is co6rdinatie op een hoger niveau (boven de naar 
bewerkingen gespecialiseerde afdeling) noodzakelijk en wel 
tot in de kleinste details van de produktiegang. 
In Nederland ziet men in het algemeen dat bedrijven die 
grote series vervaardigen of gericht zijn op massafabrikage 
een produktgericht technologie hebben, hetgeen mogelijk is 
vanwege het, qua vereiste bewerkingen, constante produkten
aanbod. 
Bij bedrijven die kleine series vervaardigen is sprake van 
verschillende produkten die op hun beurt verschillende be
werkingen moeten ondergaan; dit leidt tot een procesgerichte 
stuktuur. 
In Peru onderzochten we bedrijven die kleine series 
vervaardigden en bedrijven die grotere series produceerden. 
Er bestond echter geen eenduidig verband tussen de 
seriegrootte en de struktuur van de daarbij aangetroffen 
technologie. 
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De bedrijven die kleine series vervaardigden, bezaten een 
procesgerichte fabrikagestruktuur, evenwel ook bij bedrijven 
met grotere series werd deze processtruktuur aangetroffen. 
Slechts een achttal bedrijven bezat een min of meer pro
duktgerichte technologie. We constateerden vervolgens in 
Peru dat in de bedrijven met een produktgerichte technologie 
het percentage vaktechnisch werk gemiddeld 74% bedroeg 
tegenover 56% in procesgerichte bedrijven. In Nederland 
liggen deze percentages wat produktgeorHSnteerde bedrijven 
betreft in dezelfde orde van grootte. 
Bij procesgerichte technologie!n vindt men hier 63% 
vaktechnisch werk, meer dan in Peru*14). 

Zoals gezegd moet naast de tijdsbesteding ter bepaling van 
de arbeidsproduktiviteit ook de effici~ncy van het vak
technisch werk bepaald worden, de doelmatigheid waarmee de 
onderscheiden handelingen worden verricht. Tijd- en methode
studies die we uitvoerden bij produktgerichte bedrijven 
toonden aan dat de effici~ncy van het werk vrij hoog was; we 
schatten deze op 80% van die in Nederland. Over het algemeen 
betrof het hier kortcyclisch werk, perswerk, waarbij met 
name in het interne materiaaltransport verbeteringen 
mogelijk waren. Rekening houdend met de effici~ncyfaktor 0,8 
komen we uit op 0,8 x 74% = 59% efficient vaktechnisch werk. 
Ten opzichte van Nederland betekent dit een arbeidsprodukti
viteit van 80%. 
Procesgerichte bedrijven vertoonden een ander beeld. 
Hier constateerden we dat er aanzienlijke verbeteringen 
mogelijk waren in de toegepaste werkmethode, het betrof hier 
draaiwerk, laswerk en montage; werkzaamheden met een ten 
opzichte van produktgerichte bedrijven lange cyclus. 
Bij de analyse van de in Peru gehanteerde werkmethoden bij 
procesgerichte bedrijven bleek de efficiency-faktor te 
vari~ren van 30% tot 50%, zodat de produktieve 
tijdsbesteding van het vaktechnisch werk varieert van 
17% (0,3 X 56%) tot 28% (0,5 X 56%). 
Ten opzichte van gelijksoortige bedrijven in Nederland 
betekent dit een behaalde arbeidsproduktiviteit van 
27% (17/63) tot 44% (28/63). De gevonden 
arbeidsproduktiviteitsverschillen komen wat betreft de range 
27% tot 80% overeen met schattingen die Strassmann*15) 
maakte in een aantal Latijns-Amerikaanse landen. 
Zoals eerder gezegd berekenden we de arbeidsproduktviteit 
over het aantal direkte arbeiders en vergeleken die met 
Nederland. 
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Beperking tot deze vergelijking veronderstelt gelijke 
verhoudingen tussen direkten en indirekten. De verhouding 
indirekten/direkten in Peru en India is echter ongeveer het 
dubbele van wat men in Nederland aantreft. Dit betekent dat 
de arbeidsproduktiviteit van direkte plus indirekte arbeid 
samen steeds beduidend lager is in vergelijking tot 
N..,derland, dan wanneer men alleen kijkt naar de direkte 
arbeid. 
Voor arbeidsintensieve industrH!le sectoren als de metaal
ser:tor geldt dat een lage arbeidsproduktiviteit een lage 
bezettingsgraad veroorzaakt en daardoor tot een lage ka
pitaalproduktiviteit leidt. Dit hangt samen met de machine
gebondenheid van de arbeid. Ook het gehanteerde ploegen
systeem heeft hierop een invloed. 
We constateerden dat men in Peru evenals in gelijksoortige 
Nederlandse bedrijven vrijwel uitsluitend in een 1-ploegen
systeem werkte; het optredende kapitaalverlies werd aldus 
niet gecompenseerd. We nemen daarom aan dat de kapitaalpro
duktiviteit vrijwel evenredig is met de gemeten arbeidspro
duktiviteit. 

2.2 Loonkostenverschillen. 

Om inzicht te krijgen in eventuele produktiekostenvoordelen 
van technologieen in ontwikkelingslanden is het noodzakelijk 
om naast de produktiviteitsverschillen de loonkostenver
schillen te kennen. 
Het vergelijken van kosten en prijzen tussen ontwikkelings
landen en Westerse landen is moeilijk ten gevolge van over
gewaardeerde valuta bij de officiele wisselkoersen. Vaak 
wordt daarom gepleit voor berekeningen met schaduwprijzen in 
plaats van marktprijzen. We zijn echter van mening dat be
rekeningen op basis van schaduwprijzen dermate willekeurig 
zijn dat we ondanks het bovenstaande hebben vastgehouden aan 
de officiele wisselkoersen en de bestaande marktprijzen. 
Bovendien zijn de marktprijzen het meest relevant voor de 
ondernemingen. 
De beloningsverschillen tussen de diverse categorieen ar
beiders zijn in ontwikkelingslanden vele malen groter dan in 
b. v. Nederland. In Peru zijn de loonkosten voor een geoe
fende geschoolde arbeider ongeveer 2x zoveel als voor een 
ongeschoolde arbeider; in India bedroeg dit het drievoudige. 
In Nederland zijn de loonkosten voor een wel goed geoefende 
arbeider vaak slechts 20% meer dan voor een ongeschoolde. 
Op het hoogste stafniveau zijn de indirekte loonkosten in 
Nederland ongeveer het viervoudige van de loonkosten van een 
ongeschoolde. 
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In India liep dit op tot het 11-voudige, ter- wijl men dit 
voor Peru gemiddeld op het 8-voudige kan stel- len. 
In tabel 1 zijn de loonkosten per uur opgenomen. De waarden 
zijn uitgedrukt in guldens volgens de toen geldende offi
cUUe wisselkoersen, waarbij we drie categorieen indirekte 
arbeid onderscheiden: kantoorpersoneel, bazen en afdelings
chefs. 

Tabel 1: Loonkosten {inclusief sociale lasten) per uur in 
Peru en India vergeleken met Nederland, tussen 
haakjes zijn de percentages t.o.v. Nederland 
vermeld. 

ongeschoolden 
geoefende/geschoolden 
kantoorpersoneel 
bazen 
chefs 

India 
1970 

Nederland 
1970 

f 0,20 {2,5%) f 
f 0,65 {6,0) f 
f 0,80 (8,0%) f 
f 2,25 (20%) f 
f 5,-- (29%) f 
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9 -' 10,50 
9,50 

11,50 
17,50 

Peru 
1976 

f 0,80 (5%) 
f 1,60 (9%) 
f 1,70 (10%) 
f 3,- (14%) 
f 4,80 (15%) 

Nederland 
1976 

f 15,50 
f 18,
f 17,-
f 21,-
f 32,--



2.3 Kostprijsvergelijkingen. 

Gezien de 1agere arbeidsproduktiviteit, de lagere 
kapitaalproduktiviteit en de 1agere loonkosten is het 
interessant na te gaan hoe de kostprijzen van bepaa1de 
produkten 1iggen in ontwikkelingslanden vergeleken met 
Westerse landen. 
Vergelijkingen op kostprijzen van produkten uit Peru met 
gelijksoortige produkten in Nederland konden niet gemaakt 
worden aangezien in Nederland geen gelijke produkten 
gevonden konden worden. 
De case-study in India, waar wel sprake was van een 
kostprijsverge1ijking met Nederland, gaf het bee1d zoals 
weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: De kosten in absolute grootheden en in percentages 
van de totale kosten in India en Nederland, 
berekend volgens de offici~le wisselkoers (1970). 

kosten eindprodukt 

absolute kosten 
in guldens 1970 

Ned. India's 
bedrijf bedrijf 

percentages van de 
totale kosten 

Ned. India's 
bedrijf bedrijf 

------------------------------------------------------------------
materiaalkosten 691 1352 48 36 
direkte arbeidskosten 315 228 22 6 
indirekte arbeidskosten 125 600 9 16 
direkte machinekosten 37 364 2 10 
indirekte machinekosten 80 382 6 10 
overhead 198 789 13 22 

Totaal 1446 3715 100% 100% 

Uit deze tabel blijkt allereerst de invloed van de hoge 
materiaalkosten. Deze worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt 
door hogere prijzen. Deze hogere prijzen zijn allereerst het 
gevolg van de (eveneens) lage produktiviteit van de leveran
ciers en ten tweede van de monopolistische of oligopo1is
tische marktvorm, mogelijk gemaakt door de protectie
maatregelen. Verder blijkt dat de lage arbeidsproduktiviteit 
de invloed van de veel lagere loonkosten voor een belangrijk 
deel teniet doet. De relatief erg hoge beloning van de 
indirekten, de grotere aantallen indirekten en de lagere 
produktiviteit bewerkstel1igen zelfs hogere indirekte 
arbeidskosten. 
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De hoge machinekosten en uitgaven aan overhead zijn het 
gevolg van de lagere arbeidsproduktiviteit door zijn invloed 
op de arbeidskosten, gegeven de loonkostenverschillen, ~n 
zijn invloed op de kapitaalkosten technologie-afhankelijk 
is. Het is afhankelijk van de arbeidsproduktiviteit en van 
de verhouding tussen de benodigde hoeveelheid arbeid en 
kapitaal of een bepaalde technologie in ontwikkelingslanden 
lagere produktiekosten heeft dan in Westerse landen. 
Dit gegeven maakt het interessant na te gaan aan welke mate 
van arbeidsintensiteit (hoeveelheid arbeidsuren per 
ge:Lnvesteerde kapitaaleenheid) een technologie moet voldoen 
wil er sprake zijn van lagere produktiekosten in 
ontwikkelingslanden. 
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3. MODELVORMING. 

We stellen een formule op die inzicht geeft in de variabelen 
die van invloed zijn op de produktiekosten van een Westerse 
technologie, toegepast in ontwikkelingslanden. We stellen 
ons hierbij op het standpunt van een internationaal ope
rerende ondernemer. De vraagstelling is hoe groot de pro
d:~ktiekosten worden van een bepaalde hoeveelheid produkten 
wanneer we deze produkten in een ontwikkelingsland gaan 
vervaardigen met dezelfde techniek d.w.z. met dezelfde 
verhouding machines/direkte arbeiders als bij de Westerse 
produktiewijze; oftewel wanneer is het voor een Westerse 
ondernemer economisch interessant een bepaalde produktie te 
verplaatsen naar ontwikkelingslanden. We zien hierbij af van 
het felt of dit produktie is voor de binnenlandse markt of 
exportgerichte produktie. 
Bij het opstellen van het model beperken we ons tot de 
arbeidskosten en de direkte kapitaalkosten, tesamen gede
finieerd als de produktiekosten. 
De materiaalkosten, de transportkosten van de eindprodukten 
en de werkkapitaalkosten blijven buiten beschouwing. Het af
zien van materiaalkosten vindt zijn rechtvaardiging in het 
feit dat deze in de meeste gevallen gebaseerd zijn op de 
wereldmarktprijzen. De transportkosten en werkkapitaal
kosten kunnen van zeer grote invloed zijn op beslissingen 
aangaande produktie-allocatie, echter deze kostensoorten 
kunnen nauwelijks gegeneraliseerd worden over te onder
scheiden produktgroepen; ze zijn sterk produktafhankelijk. 
Hier echter bespreken we uitsluitend de rol van de produk
tlekosten waarbij we aantekenen dat dit uitdrukkelijk niet 
,;" enige faktor is die bepaalt waar, wat geproduceerd zou 
moeten worden. Per produkt moet uiteindelijk het totale 
kostenpakket in rekening worden gebracht. Als formule voor 
de produktiekosten op jaarbaiss voor de Nederlandse, 
Westerse situatie hanteren we: 

oftewel 

In deze formule gaan we uit van een lineaire afschrijving. 
We berekenen de rente over het in een bepaalde periode 
gemiddeld geinvesteerd kapitaal. 
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De betekenis van de symbolen voor de produktie in Nederland 
is als volgt: 
P de totale produktiekosten per jaar 
Ad, het aantal benodigde direkte arbeidsuren voor een 

bepaalde jaarproduktie 
Ld de loonkosten per uur van de direkte arbeid 
A1 het aantal benodigde indirekte arbeidsuren voor 

een bepaalde jaarproduktie 
Li de loonkosten per uur van de indirekte arbeid 
a de afschrijvingsfaktor 
r de rentevoet 
K het in machines geinvesteerd kapitaal om de 

gestelde jaarproduktie te realiseren 

Bij de produktie in een ontwikkelingsland hebben de volgende 
faktoren invloed op de produktiekosten: 
- p, de produktiviteit van de direkte arbeiders ten 

opzichte van Nederland waarbij geldt 0 < p < 1 en 
waarbij p een funktie is van de toegepaste 
technologie 

- k, de loonkosten per uur van de direkten in 
ontwikkelingslanden ten opzichte van Nederland met 
0 < k < 1 

- n, de loonkosten per uur van de indirekten in 
ontwikkelingslanden ten opzichte van Nederland met 
0 < n < 1 

- e, de hogere rentevoet in ontwikkelingslanden met e > 1 
(geldt voor leningen op de plaatselijke 
kapitaalmarkt) 

- f, de hogere aanschafkosten van machines in ontwik
kelingslanden f > 1 (ten gevolge van verze
kerings-, transport- en aanpassingskosten) 

- h, de grotere aantallen indirekten per direkte, h > 1. 

Uitgedrukt in de in het Westen gemaakte produktiekosten 
worden die in een ontwikkelingsland (P0 ) 

= ! Ad, kLd + h Ai n.Li + (a + e r) f K 
p p 2 p 

Hierin is tot uitdrukking gebracht dat de lagere arbeids
produktiviteit ook rechtevenredig de extra behoeften aan 
indirekten en kapitaal bepaalt. 
Immers wanneer men voor een bepaalde produktie meer direkten 
nodig heeft stijgt daardoor ook de behoefte aan indirekten 
op het leidinggevend ni veau. Eveneens betekent een groter 
aantal direkten een groter aantal vereiste machines voor
zover de produktie machine-bepaald is. 
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De vraag die we ons vervolgens stellen is 
produktiekosten in ontwikkelingslanden kleiner 
Westerse landen, oftewel wanneer geldt P0 < 
beschouwen we de arbeidsintensiteit van een 
(Ad/K) als variabele. 

wanneer de 
zijn dan in 

P? Hierbij 
technologie 

Afhankelijk van de technologie kan er een relatie worden 
geconstrueerd tussen de aantallen direkten en de aantallen 
indirekten, Ad resp. At *16). 
In de Westerse situatie geldt bij enkelfabrikage en 
produktie van kleine series een ratio At/Ad van 1/4 en 
bij grote series een ratio van ongeveer 1/2. Daarbij kan 
voor beide typen technologie~n een ruime spreiding 
geconstateerd worden rond genoemde medianen. We stellen 
daarom: 
At = ! Ad met 1 < q < 6, 

q 
waarbij q een funktie is van de technologie. 
Wanneer we een gewogen gemiddelde nemen voor de indi rekte 
loonkosten per uur in Nederland, dan geldt bij benadering 
dat deze indirekte loonkosten 1,5 maal zo hoog zijn als de 
direkte loonkosten per uur, dus Lt = 1,5 Ld• 
Deze relaties in beschouwing genomen kan afgeleid worden dat 
de produktiekosten in een ontwikke1ingsland kleiner zijn dan 
in het Westen (P0 < P) wanneer 

q (f(2a + er) - p(2a + r) 
Ld (3(p - nh) + 2q (p-k) 

met als voorwaarde dat 

p > 2kg + 3nh 
2q + 3 

De gevonden uitdrukking laat zien wat de minima1e 
arbeidsintensiteit van een technologie moet zijn wil het 
mogelijk zijn produkten met die technologie vervaardigd, 
goedkoper in ontwikkelingslanden te produceren dan in 
Nederland. 
Om te bepalen hoe groot de invloed is van de opgenomen 
variabelen hebben we een gevoeligheidsanalyse gemaakt met 
behulp van een eenvoudig computermodel. 
Uit deze analyse bleek dat de invloed van de relatieve 
arbeidsproduktiviteit op de verlangde arbeidsintensiteit 
zeer groot is. In figuur 1 is dit weergegeven. 
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figuur 1: De vereiste arbeidsintensiteit als funktie van de 
arbeidsproduktiviteit bij verschillende 
loonkostenfaktoren. 
(Arbeidsintensiteit in arbeidsuren per f 1.000,
geYnvesteerd, arbeidsproduktiviteit in procenten 
van die in Nederland, loonkosten (k en n) in pro
centen van de Nederlandse loonkosten). 
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Relatieve arbeidsproductiviteit (tl 

Bij het opstellen van deze grafiek zijn de volgende 
constanten ingevoerd: 
a • 0,2 f • 1,5 
r = 0,1 h • 2 
q 2,0 Ld = f 30,- (loonkosten in Nederland in 1980) 
e = 1,5 

Uit de figuur blijkt dat een stijging van de relatieve 
arbeidsproduktiviteit de verlangde arbeidsintensiteit meer 
dan evenredig doet afnemen. Dit geldt voor alle 
loonkostenfaktoren. Verder zien we dat wanneer de relatieve 
arbeidsproduktiviteit kleiner is dan + 35% er bij landen met 
een loonkostenfaktor groter dan 20'%-van die in Nederland, 
geen industrie~n te vinden zijn die voldoende 
arbeidsintensief zijn om tegen minimaal dezelfde 
produktiekosten te kunnen produceren als in Nederland. 
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In figuur 2 is de invloed van de loonkosten op de vereiste 
arbeidsintensiteit weergegeven bij verschillende boogten van 
de relatieve arbeidsproduktiviteit. We gebruikten hierbij 
dezelfde constanten als in figuur 1. 

figuur 2: De vereiste arbeidsintensiteit als functie van de 
loonkosten per uur bij verschillende relatieve 
arbeidsproduktiviteit. (Arbeidsintensiteit in ar
beidsuren per f 1. 000,- getnvesteerd, loonkosten 
in procenten van die in Nederland, arbeidsproduk
tiviteit (p} in procenten van de Nederlandse ar
beidsproduktiviteit}. 
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Bij de loonkosten per uur van de direkten zijn dezelfde 
loonkosten per uur van de indirekten (n} aangebouden als in 
figuur 1. 
Uit deze figuur blijkt dat bij een lage arbeidsprodukti
viteit de loonkostenverschilfaktor een zeer grote invloed 
beeft. Verder blijkt dat naarmate het produktiviteits
verscbil afneemt, ook de invloed van bet loonkostenverschil 
op de minimaal vereiste arbeidsintensiteit afneemt. Bij een 
lage relatieve arbeidsproduktiviteit geeft een stijging van 
de loonkosten een meer dan evenredige stijging van de ver
eiste arbeidsintensiteit; wordt de relatieve arbeidspro
duktiviteit boger dan vlakt de kromme sterk af, we krijgen 
dan een bijna lineair verband tussen de vereiste arbeids
intensiteit en de loonkostenfaktor. 
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De gevoeligheidsanalyse toonde verder aan dat de invloed van 
e, de hogere rentekostenfaktor, gering is. De relatie ~/K 
is nauwelijks gevoelig voor deze faktor. Deze constatering 
is van belang voor overheidsmaatregelen om de 
technologieselectie van ondernemers te sturen. 
Klaarbl1jkel1jk mag van een sterke verhoging van de 
rentefaktor niet veel verwacht worden bij het streven naar 
een hogere arbeidsintensiteit. Loonbeleid heeft zoals blijkt 
uit de invloed van de loonkosten (n en k) wel een duidelijk 
effekt op de gewenste investeringen. 
Volgens de economische theorie bestaat er een relatie tussen 
de arbeidsproduktiviteit en de loonkosten. Naarmate de 
arbeidsproduktiviteit hoger is zullen ook de loonkosten 
stijgen. Uit de ons ter beschikking staande gegevens uit 
Peru, Tunesii!*l7) en India blijkt niet dat ook het 
omgekeerde geldt, volgens onze definitie van 
arbeidsproduktiviteit. Het verschil in arbeidsproduktiviteit 
tussen genoemde landen en Nederland is, uitgaande van 
dezelfde technologie, vrijwel hetzelfde terwijl de 
loonkosten sterk verschillen (5% in India tegenover 20% in 
Tunesie). 
Voor de minder ontwikkelde ontwikkelingslanden, dus uitge
zonderd landen als Brazilie, Hongkong, Singapore en 
Venezuela, is het aannemelijk dat de arbeidsproduktiviteit 
ten opzichte van Nederland vrijwel onafhankelijk is van het 
heersende loonkostenniveau. We veronderstellen daarom alleen 
een relatie tussen de relatieve arbeidsproduktiviteit en het 
type toegepaste technologie in die landen. 
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4. TECHNOLOGIEK.EUZE 

Nadat we vaststelden dat de loonkosten in samenhang met d.e 
arbeidsprodukti viteit de belangrijkste varia belen zijn die 
de produktiekosten bepalen gaan we hier na tot welke 
gevolgen deze constatering leidt voor de technologiekeuze 
van ontwikkelingslanden. 
Om de invloed van de loonkostenverschillen tussen 
ontwikkelingslanden tot uitdrukking te brengen onderscheiden 
we 3 soorten ontwikkelingslanden: 
A: de zeer lage loonlanden, b.v. India, Indonesil! met een 

loonkostenfaktor van 5% ten opzichte van Nederland 
(k = 0,05 en n = 0,20); 

B: de lage loonlanden, b.v. Peru, Ecuador met een 
loonkostenfaktor van 10% t.o.v. Nederland (k = 0,10 en 
n = 0,20); 

C: de minder lage loonlanden, b.v. Tunesil!, Marokko met een 
loonkostenfaktor van 20% t.o.v. Nederland (k = 0,20 en 
n = 0,30). 

Vervo1gens onderscheiden we 2 typen techno1ogieen: enke1-
fabrikage of kleine series, en grote series. Elk techno1o
gietype heeft een specifieke relatie tussen direkten en 
indirekten (q-waarde) en een specifieke relatieve arbeids
produktiviteit (p-waarde). 
Per landencategorie nu gaan we voor deze 2 technologietypen 
de minimaal vereiste arbeidsintensiteit bepalen: zie tabel 3. 

Tabel 3: Minimaal vereiste arbeidsintensiteit per landen
categorie voor 2 technologietypen, bij ver
schillende relatieve arbeidsproduktiviteit; 
arbeidsintensiteit uitgedrukt in aantal arbeids
uren per f 1.000,- ge1nvesteerd. 

p q Land A Land B Land c 
--------------------------------------------------------------

0,2 4 150 850 oneindig 
kleine series 

0,3 4 90 120 oneindig 

0,5 2 30 40 80 
grote series 

0,7 2 20 20 20 

Bij deze tabe1 zijn de volgende constanten ingevoerd: 
r = 0,1, e = 1,5, f = 1, h = 2, a = 0,2 en Ld == f 30,
(gemiddelde direkte 1oonkosten in 1980 in Nederland). 
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Het meest in bet oog springend in tabel 3 is dat de minder 
lage loonlanden, categorie C, volgens onze simulatie niet 
voor produktie van kleine series in aanmerking komen op 
basis van kostenvoordelen. 
De loonkosten zijn hier, gezien de lage arbeidsproduk
tiviteit bij deze technologie, al te hoog. Berekend kan 
worden dat bij deze technologietypen de kritieke loonfaktor 
11% reap. 17% van Nederland is bij een arbeidsproduktiviteit 
van 20% resp. 30% van die in Nederland. 
Dus zolang de arbeidsprodukti viteit ten opzichte van 
Nederland bij deze technologieen niet boger is dan 30% mogen 
de loonkosten t.o.v. Nederland niet boger worden dan 17% wil 
er sprake zijn van een produktiekostenvoordeel. 
In de landencategorieen A en B, de zeer lage- en de lage 
loonlanden is er bij hoog arbeidsintensieve technologieen 
wel sprake van kostenvoordelen, ook bij een lage relatieve 
arbeidsproduktiviteit. 
Om te zien welke industrieen hieraan voldoen hebben we een 
lijst gemaakt van een aantal industrieen gerangschikt naar 
hun arbeidsintensiteit. 
Met behulp van een compendium van bedrijven, opgenomen in 
Industrialization and Productivity*l8) en de Industrial 
Profiles van de V.N.*l9) hebben we deze 
arbeidsintensiteitswaarden geconstrueerd. De gegeven 
financiele data zijn verrekend naar het jaar 1976. 

Tabe1 4: Arbeidsintensiteit in arbeidsuren per f 1.000,
gernvesteerd, van een aantal industrieen. 

industrie arbeidsintensiteit industrie arbeidsint. 

chemische stoffen 20 
plastics 40 
geweven stoffen 40 
huish.apparaten 40 
benzinemotoren 50 
cacao produkten 50 
transformatoren 60 
gereedschapswerkt. 60 
spinnerijen 70 
suiker fabrikage 70 
vis- en vleesconserven 70 
gereedschappen 90 
elektr. apparaten 100 
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blikgroenten 
leerlooierij 
gieterij 
weverijen 
radio's 
huish.artikelen 
auto-onderdelen 
schoenen 
meube1en 
confectie 
zagerijen 
kleding 

100 
100 
110 
110 
130 
150 
150 
150 
200 
200 
300 
800 



Wanneer we tabel 4 vergelijken met tabel 3 dan zien we dat 
in bet merendeel van de Latijns-Amerikaanse landen (B) bij 
een arbeidsproduktiviteit van 20% ten opzichte van Nederland 
bij kleine serie produktie, g~~n industrieen gevonden kunnen 
worden die voldoende arbeidsintensief zijn om tegen dezelfde 
produktiekosten als in Nederland te produceren. 
Behaalt men een relatieve arbeidsproduktiviteit van 30% dan 
zijn het slechts de zeer arbeidsintensieve industrieen zoals 
schoenen, meubelen en confectie die lagere produktiekosten 
geven. 
Voor de Aziatische landen (A) is het beeld gunstiger. Hier 
zien we dat zelfs bij een lage relatieve arbeidsprodukti
viteit (20%) bij kleine serie fabrikage de zeer arbeids
intensieve indutrien nog lagere produktiekosten geven dan in 
Nederland. Stijgt de arbeidsproduktiviteit tot 30% dan komen 
op grond van lokale produktiekosten ook industrieen als ge
reedschappen, elektrische apparaten en conserven in aan
merking. 
De kostenvoordelen zijn echter, zolang de relatieve arbeids
produktiviteit niet groter wordt dan 30%, betrekkelijk ge
ring. Dit betekent voor landen met een kleine binnenlandse 
afzetmarkt dat importvervangende industriallsatie, zolang de 
seriegrootte klein is, voorzichtig gehanteerd moet worden. 
Produkten als transformatoren, gereedschappen en gereed
schpswerktuigen komen hierbij nauwelijks in aanmerking. De 
in bet algemeen hogere werkkapitaalkosten, t.g.v. lagere 
doorlooptijden, zijn kosten die deze ontwikkelingslanden in 
een nog nadellger positie brengen dan de door ons gehan
teerde produktiekostenverschillen doen blijken. 

Interessant voor ontwikkelingslanden is de mogelijkheid voor 
export van grotere series naar Westerse landen. Zoals blijkt 
uit tabel 3 hebben alle door ons opgesomde industrieen in 
die landen bij grote serieproduktie een produktiekosten
voordeel wanneer een relatieve arbeidsproduktiviteit van 70% 
gehaald wordt. Ook bij een arbeidsproduktiviteit van SO% van 
die in Nederland geldt dat de landen A en B steeds een 
kostenvoordeel hebben. De minder lage loonlanden hebben bij 
deze produkti viteit aanzienlijk minder mogelijkheden, blij
kens tabel 3 en 4. 
Het hangt uiteraard van de grootte van bet kostenvoordeel af 
in hoeverre deze industrieen voor export in aanmerking 
komen, immers met name ook de transportkosten van de eind
produkten tellen dan mee. 
We gaan daarom nu bepalen hoe groot het produktiekosten
voordeel voor de verschillende landen · is bij de verschil
lende industrieen gerangschikt naar hun arbeidsintensiteit. 
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5. PRODUKTIEKOSTENVOORDELEN. 

Aan de voorzichtige kant blijvend, houden we voor de ver
schillende landencategorieen een relatieve arbeidspro
duktiviteit aan van 50% bij produktie van grote series. 
We gaan nu na wat de verhouding is tussen de produktiekosten 
in de verschillende ontwikkelingslanden en de produktie
kosten in Nederland voor een aantal industrieen gerangschikt 
naar hun arbeidsintensiteit, zie tabel 5. 

tabel 5: De produktlekosten in ontwikkelingslanden (P0 ) 
ten opzichte van de produktiekosten in Nederland 
(P) voor verschillende industrieen bij een ar
beidsproduktiviteit van 50% (p = 0,5) van die in 
Nederland (grote aerie produktie). De industrieen 
zijn gerangschikt naar de mate van arbeidslnten
siteit (in arbeidsuren per f 1.000,
geinvesteerd). We onderscheiden 3 categorieen ont
wikkelingslanden (A, B en C) met een loonkosten
faktor van resp. 5%, 10% en 20% van die in 
Nederland. 

Industrieen Landen A Landen B Landen C 
naar arbeids-
intensiteit 
(Ao_/K) 

P0 /P in % P0 /P in % P0 /P in % 

-------------------------------------------------------------
1000 40 46 74 

500 43 48 76 
450 45 49 11 
400 46 50 78 
200 46 51 81 
150 51 54 87 
100 51 63 89 

70 65 73 96 
50 74 79 104 
30 93 98 123 

Bij het opste11en van deze tabe1 zijn de volgende constanten 
ingevoerd: 

L = f 30,-; e = 1,5; r = 0,12; f = 1,5; p = 0,5; h = 2; 

Ai = 1/2Ao_ en L1 = 1,5 Ld. 
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Uit tabe1 5 b1ijkt dat de 1anden in de categorie C 
verge1eken met de 1anden van bet type A en B in een nade1ige 
positie verkeren; het grootste kostenvoordee1 voor de minder 
lage 1oon1anden is 26% (100-74) van de Nederlandse kosten 
bij zeer arbeidsintensieve industrieijn. 
Bij deze1fde soort industrie~n hebben de zeer 1age- en 1age 
1oon1anden een voordee1 van 60% resp. 54%. Verder zien we 
dat de kostenvoorde1en sne1 toenemen bij een toename van de 
arbeidsintensiteit, zo1ang de arbeidsintensiteit 1aag is. 

In figuur 3 hebben we deze inv1oed in beeld gebracht, 
gebaseerd op de gegevens van tabel 5. 

figuur 3: Produktiekosten in ontwikke1ingslanden (P0 ) ten 
opzichte van die in Nederland (P) voor 
verschillende landencategorieen (A, B en C) bij 
verschillende arbeidsintensiteiten. 

B 

0 

20 180 200 

Arbeidstntensitei t " larb~idsuren per f. 1000 ,~ geinvesteerd (Ad/K) 

In deze figuur zien we dat voorbij een arbeidsintensiteit 
van + 140 uren/f 1.000,- een toename van die arbeids
intensiteit nauwelijks nog extra kostenvoorde1en geeft. Aan 
de andere kant ( vanaf 140 naar 0) zien we dat het te ver
wachten kostenvoordee1 meer dan evenredig afneemt bij een 
kleiner wordende arbeidsintensiteit, waarbij bij waarden 
k1einer dan 60 uren/f 1.000,- de kromme sne1 stijgt; oftewel 
hier worden de kosten in ontwikke1ings1anden sne1 hoger dan 
in Nederland. 
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Uitgaande van een produktiviteit van 50% van die in 
Nederland kan berekend worden dat de loonkosten in de minder 
lage loonlanden (C) niet hoger mogen worden dan 23% van die 
in Nederland om tegen gelijke produktiekosten te kunnen pro
duceren bij zeer arbeidsintensieve technieken. 

Het huidige loonpeil (20%) zit hier zeer dicht bij en levert 
in het gunstigste geval een kostenvoordeel op van + 20% 
(100-80), zie figuur. 
Dit geconstateerd hebbend, is het opvallend dat het toch 
juist deze landen (C) zijn, Tunesie, Marokko, Giekenland 
e.a. die op de textielindustrie een toenemende mate van 
invloed hebben gekregen op de markt binnen de E.E.G. 
De verklaring hiervoor is dat de arbeidsproduktiviteit bij 
deze bedrijven hoger is dan 50% zodat het kostenvoordeel 
wordt vergroot. Blijkens de studie die het IVO van de KHT 
betreffende deze problematiek heeft opgezet*l7) is het het 
Westers management dat hier de belangrijkste rol speelt. Men 
vindt in deze landen vrijwel uitsluitend dochteronder
nemingen van Europese bedrijven die alleen de laatste fase 
van de produktie verzorgen. De inkoop, de voorbewerkingen, 
de distributie en het management blijven in Westerse handen. 
Voor export naar het Westen zijn de mogelijkheden voor de 
landen van het type A en B aanmerkelijk groter, wanneer voor 
die exportprodukten een relatieve produktiviteit van ten
minste 50% gehaald kan worden. Voorbij een arbeidsinten
siteit van + 120 uren/f 1.000,- is het kostenvoordeel al 
snel 40-50% van de Nederlandse kosten. 
De meeste industrieen uit de metaalsector en de textiel- en 
lederwarenindustrie zitten boven deze arbeidsintensiteits
waarde. 
Zoals eerder gezegd is grote serie-produktie nodig om de 
arbeidsproduktiviteit tot aan minstens 50% van die in 
Nederland te doen stijgen. Dit betekent voor exportgerichte 
industrialisatie van ontwikkelingslanden produktie van 
goederen met lange levertijden of op voorraad. 
De lijst uit tabel 4 overziend denken wij hierbij aan: 
weverijen, confectie-artikelen, gereedschappen, universele 
gereedschapswerktuigen, elektrotechnische huishoudelijke 
artikelen, transformatoren, elektromotoren van kleinere 
vermogens en schoenen. 
Wat de Nederlandse situatie aangaat mag op grond van deze 
analyse verwacht worden dat de concurrentiedruk op een groot 
aantal standaardprodukten uit o.a. de metaalindustrie in de 
nabije toekomst zeer hoog zal worden. Herstrukturering op 
research- en beheersingsintensieve produkten (op order en 
korte levertijden) kan hierbij een oplossing bieden. 
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Aangaande importsubstitutie in ontwikkelingslanden bet 
volgende: 
Algemeen ziet men in deze landen bedrijven die van bet type 
kleine series zijn, met een groot produktie-assortiment. 
Zoals we zagen is de arbeidsproduktiviteit in deze typen 
bedrijven in die landen laag (20 a 30% van die in 
Nederland), zodat de produktiekostenvoordelen gering zijn, 
of zelfs negatief zijn (zie tabel 5 en figuur 3). Oplossing 
kan bier gezocbt worden in produktiestandaardisatie en 
daardoor mogelijkbeden voor grote series. De overbeid kan 
bierbij een belangrijke rol spelen. De in de meeste gevallen 
getroffen protectiemaatregelen en de kleine binnenlandse 
markt leiden immers vaak tot een situatie waarbij een gering 
aantal bedrijven reeds over een produktiecapaciteit bescbikt 
die uitgaat boven de marktomvang. Deze bedrijven zijn dan 
geneigd zicb als oligopolisten te gedragen. 
Vaak ziet men dat de multinationals de produktie van grotere 
series in ontwikkelingslanden of voor de binnenlandse markt 
of voor export naar Westerse landen in handen hebben. 
Dankzij hun Westers management zijn zij in staat om een 
hogere arbeidsproduktiviteit te bewerkstelligen dan 
plaatselijke ondernemers. Er bestaat geen eenduidige mening 
over de rol van multinationals in ontwikkelingslanden, 
echter duidelijk is dat via Westers management met daaraan 
gekoppeld toegang tot de Westerse distributiekanalen de 
exportgerichte industrialisatie van ontwikkelingslanden 
gestimuleerd kan worden. 
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6. NABESCHOUWING. 

Terugblikkend op de in de inleiding aangehaalde literatuur 
kunnen naar aanleiding van de uitgevoerde analyse, een 
aantal tentatieve uitspraken worden gedaan. 
In de discussie aangaande technologiekeuze*l), *2), *6) voor 
ontwikkelingslanden is het essentieel om naast de faktor
kosten en marktgrootte ook de bij een bepaalde technologie 
behaalde arbeidsproduktiviteit te betrekken. Rekening 
houdend met de in ontwikkelingslanden behaalde arbeids
produktiviteit ten opzichte van Westerse landen zijn het 
vooral de arbeidsintensieve technologieijn met een pro
duktgerichte struktuur die in ontwikkelingslanden vergeleken 
bij het Westen een kostenvoordeel hebben. Arbeidsintensieve 
industrieen met een procesgerichte struktuur kunnen blijkens 
onze analyse in ontwikkelingslanden hogere kosten geven dan 
in het Westen ten gevolge van de zeer lage arbeidsproduk
tiviteit die bij deze technologieen bereikt wordt. 
De stelling van Hirschman*4) dat de "machine-paced" indu
strieen ten opzichte van de "man-paced" industrieen in ont
wikkelingslanden in het voordeel zijn kunnen we niet in zijn 
algemeenheid onderschrijven. Deze Stelling is alleen juist 
voorzover "machine-paced"-technologieen samenvallen met een 
produktgerichte fabrikagestruktuur en voor zover "man-paced" 
technologieen een procesgerichte struktuur hebben. Ook 
"man-paced" technologieen met een produktgerichte struktuur 
kunnen in ontwikkelingslanden ten opzichte van Westerse 
landen een kostenvoordeel hebben. Het is immers niet de man 
aan de machine die bepalend is voor de bereikte arbeidspro
duktiviteit*ll) maar veel meer de organiserende arbeid die 
verantwoordelijk is voor de beheersing ("controle") van het 
bedrijf. Algemeen zou daarom gesteld kunnen worden dat be
heersingsextensieve technologieen die arbeidsintensief zijn 
geschikter zijn voor ontwikkelingslanden. 
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Samenvatting. 

Nederland wordt steeds meer geconfronteerd met produkten 
uit de lagere loonlanden. Een analyse van de industriele 
produktiesystemen in dergelijke landen leert dat bij deze 
internationale concurrentie niet alleen de arbeidsinten
sieve produkten maar ook de kapitaalintensieve produkten 
onder toenemende druk komen te staan, vooral vanuit de 
Zuid-Oost Aziatische landen. 
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1. INLEIDING 

De vakgroep Technische Produktiesystemen van de afdeling 
der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven 
is in de 70er-jaren gestart met een onderzoeks- en 
onderwijsprogramma aangaande internationale industriele 
produktie. 
De vraagstelling waarop dit programma zich richt is hoe 
industriele produktiesystemen betnvloed worden door de 
omgeving waarin deze geplaatst zijn. Daarbij wordt 
uitgegaan van de stelling dat landen met verschillende 
ni veau' s van economise he ontwikkeling en industrialisa
tiegraden andere eisen stellen aan het opzetten en 
vormgeven van plaatselijke industrieen. 
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek 
binnen vermeld programma naar de invloed van de pro
duktiekosten op de industriekeuze in lagere loonlanden. 

We gebruiken hier de term lagere loonlanden vanwege de 
relatie tussen loonhoogten en produktiekosten. 
Alvorens evenwel nader in te gaan op dit verband lijkt 
het ons nuttig de uitdrukking lagere loonlanden nader te 
specificeren. 
Landen met een lagere economische ontwikkeling en/of 
industrialisatiegraad worden op velerlei wijzen aangeduid. 
Men gebruikt woorden ala ontwikkelingslanden, minder 
ontwikkelde landen, lager geindustrialiseerde landen, 
semi-ge1ndustrialiseerde landen, lagere loonlanden, nieuw 
opkomende industrielanden, periferielanden en zo mogelijk 
nog andere namen. 

Het bestaan van zoveel begrippen maakt een goede 
definiering van de te onderzoeken landen noodzakelijk. 
Sprekend over internationale industriele produktie maken 
we allereerst onderscheid tussen de hoogst-geindustria
liseerde landen (centrumlanden) en de landen buiten deze 
regia's, de zogenaamde periferielanden met een lagere 
industrialisatiegraad. 
Tot de centrumlanden worden gerekend de V.S. van Amerika, 
de E.E.G. en Japan. · 
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Binnen de categorie periferielanden kunnen 
onderscheiden worden naar de hoogte 
industrialisatiegraadl); in opklimmende 
verkrijgen we aldus: 

de landen 
van de 
rangorde 

de laag-ge1ndustrialiseerde landen 
de semi-ge1ndustrialiseerde landen 
de hoger ge1ndustrialiseerde landen (de zogenaamde 
nieuwe industrielanden). 

In onderstaand schema is een en ander weergegeven. 

Schema: CE'ntrum- en Periferielanden 

, ..... /~.~" .... ' 

Spanje 
Portugal 

., , Joegoslavie , CJ '' Oostblok 

I \ 

I E.E.G. 

I I 
' I \ / 

'' / 

, 
/ 

....... - _ ..... 
.,.... - - ........ 

1 - Het Midden Oosten 
' 

; , 1 ~::~~!le \ , ' 
I Venezuela \ 1 OPEC-landen 

" \ 
I 

I ', / 

\ Andere Hidden- en 
\ Latijns-Amerikaanse 
\ landen (o.a. PerU, Chili, 1 

\ Ecuador, Colombia) 

--.-- -~ 

- laaggeinstrialiseerde 
Afrikaanse landen 
(o.a. Kenia, Tanzania, 
Zambia, Sahellanden, 
Ethiopie) 

I 

I 
I 

Taiwan 
Hong-Kong 
Signapore 
Z. Korea 

/ " 
\ --:J' 

,,. 'c=J..... '-; \ 
I ,' 

\ \ / 

\ ' / 

',~- .... ___ ./' 

~/ 
Z.O. Anausche . 

landen: 
Maleieie 
Indonesie 
Philippijnen 
Thailand 

In dit schema zijn de hoger ge1ndustrialiseerde perife
rie-landen het dichtst bij de centra geplaatst. De andere 
opgesomde landen kunnen beschouwd worden als semi-ge1ndu
strialiseerd en laag-ge1ndustrialiseerd. 
Een aparte categorie vormen de OPEC-landen: deze zijn 
hoog economisch ontwikkeld doch tegelijkertijd semi- tot 
laag-ge1ndustrialiseerd. 
Tot de groep lagere loonlanden (lagere lonen dan de 
centrumlanden) nu beschouwen we de hoger-, semi- en laag 
ge1ndustrialiseerde periferielanden met uitzondering van 
de OPEC-landen, aldus aanduidend dat naast de loonhoogte 
ook de industrialisatiegraad voor de industriele 
produktie van belang is. 
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In tabel 1 hebben we de relatieve loonhoogten van een 
aantal landen aangegeven. 
Tabel 1 Relatieve loonhoogten in de industrie van een 

aantal centrumlanden en van een aantal lagere 
loonlanden (Nederland = 100). 

LANDEN 

Centrumlanden 

E.E.G.: 
W.Duitsland 
Be1gie 
Nederland 
Frankrijk 
Italil! 
Eng eland 
Spanje 

V.S. Amerika 
Japan 
Hoger getnd. 
landen: 
Brazilie 
Venezuela 
Mexico 
Portugal 
Griekenland 
Taiwan 
Hong-Kong 
Singapore 
Z. Korea 
India 

loon incl. 
socia1e 
las ten 
1982 

108 
104 
100 

88 
80 
76 
53 

113 
91 

36 
49 
34 
31 
30 
15 
17 
15 
13 

5 

LANDEN 

1982 

Semi gernd. 
land en: 
Peru 

Turkije 

IndonesH! 

Philippijnen 

Male isH! 

Laag gel:nd. 
1anden: 
Zambia 

Tanzania 

Ethiopie 

Bangladesh 

Tunesie 

loon incl. 
sociale 
last en 

10 

24 

10 

12 

10 

15 

8 

5 

5 

20 

Bron: Nederlandse industrie en eigen berekeningen. 
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Zoals uit deze tabel blijkt zijn de industrielonen in de 
periferielanden aanmerkelijk veel lager dan in de 
centrumlanden. 
Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen dat, 
zoals de grondlegger van de internationale arbeids
verdeling J. Tinbergen2) stelt, industriele produktie 
die veel arbeid vereist (arbeidsintensief is) beter 
geplaatst kan worden in deze lagere loonlanden. Produkten 
op basis van hoge investeringen en weinig arbeid, 
kapitaalintensieve produkten, zouden volgens dezelfde 
redenering beter in de centrumlanden gesitueerd kunnen 
worden, immers daar is arbeid relatief kostbaar. 

Een groot aantal macro-economen3) heeft zich met de 
discussie rond de optimale industriekeuze voor lagere 
loonlanden beziggehouden door te bezien wat de gevolgen 
van arbeidsintensieve- en kapitaalintensieve industrieen 
zijn voor de economische groei en de werkgelegenheid in 
deze landen. 
Het voert in dit artikel te ver daar uitgebreider op in 
te gaan. 

Het standpunt dat hier ingenomen wordt is dat van de 
ondernemer, daarbij in het midden latend welke onderne
mingsvorm wordt gekozen, b.v. een staatsbedrijf, een 
particuliere onderneming, een joint-venture of een 
dochteronderneming. 
Het zijn immers met name de ondernemers die de daad
werkelijke keuze van de vestigingsplaats van de 
verschillende industrieen bepalen. De lokale overheden 
kunnen deze investeringen alleen indirekt be1nvloeden via 
economisch-politieke maatregelen. 
We gaan ervan uit dat internationaal opererende onder
nemers de lokatie van hun produktiesystemen dusdanig 
kiezen dat de totale kosten minimaal zijn; dus dat de som 
van de materiaalkosten, de transportkosten en de pro
duktiekosten minimaal is. 
Hier beperken we ons tot de produktiekosten, waarbij de 
vraag centraal staat in hoeverre en onder welke condities 
produktiekosten van bepaalde produkten lager zijn in 
lagere loonlanden, die immers ook lager ge1ndustriali
seerd zijn. 
Het afzien van materiaalkosten vindt zijn rechtvaardiging 
in het feit dat deze in de meeste gevallen gebaseerd zijn 
op wereldmarktprijzen. 
De transportkosten kunnen van grote invloed zijn op 
beslissingen aangaande produktie-allocaties, echter deze 
kostensoort is stetk produktafhankelijk en kan om die 
reden niet in een algemeen model worden meegenomen. 
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2. DE PRODUKTIEKOSTEN 

Onder produktiekosten verstaan we de som van de arbeids
kosten (zowel de direkte- als de indirekte arbeidskosten) 
en de kapitaalkosten (de kosten aan in machines en 
installaties gernvesteerd kapitaal). 
Middels een formule voor de produktiekosten op jaarbasis 
voor de Nederlandse situatie kunnen de verwachte pro
duktiekosten in een lager loonland uitgedrukt worden in 
die van Nederland, uitgaande van dezelfde techniek 
(hetzelfde machinepark als in Nederland). Aldus verkrijgt 
men de relatieve produktiekosten in het betreffende land. 

Hier wordt volstaan met een samenvatting van het 
produktiekostenmodel4) en een korte bespreking van de 
belangrijkste variabelen die daarbij een rol spelen. 

Industriele Produktie in een lager ge1ndustrialiseerd 
land brengt vaak een lagere arbeidsproduktiviteit met 
zich mee. Dit wil zeggen dat de produktie per jaar per 
arbeidsplaats bij dezelfde techniek lager is dan in 
Nederland of andere centrumlanden. 
Schattingen tonen aan dat de relatieve arbeidspro
duktiviteit (de arbeidsproduktiviteit ten opzichte van 
die in Nederland) ge~iddeld varieert tussen de 30% en de 
80%, afhankelijk van de produktietechniek die gebruikt 
wordt. Bedrijven die grotere series vervaardigen middels 
een produktiegerichte fabrlkagelijn scoren daarbij aan
merkelijk hoger dan bedrijven die klein-serie fabrikage 
toepassen via een procesgerichte lay-outS). 
De oorzaken van deze lagere arbeidsproduktiviteit zijn 
vooral te vinden in de organisatie, het beheersen en 
plannen van de produktie. 
De man aan de machine is er in veel mindere mate debet 
aan dan vaak wordt verondersteld. 

Sprekend over produktiekosten is het belang te onder
kennen dat juist tengevolge van verschillen in het 
organisatievermogen tussen landen, de relatieve arbeids
produktiviteit eveneens sterk kan varieren. Wij wijzen in 
dit verband op de positie van de hoger 
ge1ndustrialiseerde landen in z.o. Azie (Z.Korea, Taiwan, 
Hong-Kong, Singapore), waar lage lonen gepaard gaan met 
een hoge relatieve arbeidsproduktiviteit. 
De relatieve arbeidsproduktiviteit geven we aan met de 
faktor p waarbij 0 < p < 1. 
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Zoals gesteld zijn de loonkosten per uur in de lagere 
loonlanden lager dan in Nederland. Dit geldt zowel voor 
de direkten, de mensen aan de materiaalstroom in het 
bedrijf, als de indirekten, diegenen in het bedrijf die 
zich bezighouden met de planning en de beheersing van de 
produktie, zij het in mindere mate. 
Om het verschil in relatieve beloning (ten opzichte van 
Nederland) tussen direkten en indirekten tot uitdrukking 
te brengen gebruiken we respectievelijk de symbolen k en 
n, waarbij n> k en o< k< 1 en o< n< 1. 
Wanneer men de relatie onderzoekt tussen de relatieve 
1oonhoogten van direkten en indirekten in lagere 
loonlanden dan komt men tot de wellicht verrassende 
bevinding dat de verschillen in beloning tussen de 
indirekten en de direkten toenemen naarmate de eco
nomische ontwikkeling (het BNP per hoofd) lager is. 
Zo vindt men in zeer lage loonlanden als India dat het 
loon van een industrie-arbeider slechts 5% bedraagt van 
zijn Nederlandse collega. 
De indirekten daarentegen kosten in hetzelfde land 20% 
van die in Nederland. 
In landen als Peru en Ecuador zijn industrielonen van 
direkten en indirekten resp. 10% en 25%, terwijl in de 
1anden rond de Midde1andse Zee zoa1s Tunesie en Marrokko, 
de direkte arbeid ongeveer 20% van die in Nederland kost 
en de indirekten ongeveer 30%, oftewe1 k = 0, 2 en 
n == 0,36) 
Aangezien voor de Nederlandse situatie ge1dt dat 
k • n = 1 kan bij benadering de algemene relatie 
tussen k en n weergegeven worden als: 
n = exp (o,6k) - 0,83. 

Investeren in 1agere loonlanden betekent vaak een grater 
financiee1 risico ten gevo1ge van po1itieke instabili
teit. Om die reden verhogen we de kapitaalkosten (de 
rentefaktor) in de betreffende 1anden, we gebruiken 
daarvoor het symbool e met e > 1. 

In de 1aag- en semi-ge1ndustrialiseerde landen is men in 
de meeste gevallen genoodzaakt de machines en instal-
1aties te !mporteren en extra voorzieningen te treffen om 
deze voor de plaatse1ijke situatie geschikt te maken. Dit 
betekent extra investeringen, hetgeen we in rekening 
brengen door de introduktie van de faktor f, waarbij f > 1. 
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Tot slot van deze opsomming van verschillen in produktie
omstandigheden in lagere loonlanden vermelden we de 
verschillen in de organisatiestruktuur. 
Vooral in de semi geindustrialiseerde en de laag-geindu
strialiseerde landen treft men ten gevolge van een 
gebrekkig industriele infrastruktuur en ook culturele 
invloeden, vaak veel meer indirekten per direkte aan dan 
men in Nederland gewend is7). 
Gezien de relatief zwaardere beloning van indirekten, 
juist in dit type landen, kan deze constatering van groot 
gewicht zijn bij plaatselijke industriele produktie. We 
voeren daartoe de faktor "h" in, de hogere ratio 
indirekten/direkten met h 1. 

Rekening houdend met vermelde verschillen in pro
duktie-omstandigheden kunnen we nu de verwachte plaatse
lijke produktiekosten uitdrukken in die van Nederland 
uitgaande van hetzelfde machinepark en gelijke produktie
hoeveelheden. 
De uitdrukking wordt dan: 

p 
0 

p 

Ad (-k + l,Snh) f ( er 
L +-p a+-2) iZ d p pq 

Ad r 
K Ld (I + ..!._2 ) + a + 2 

q 

(1) 

Hierin is de betekenis van de nog niet benoemde 
symbolen alsvolgt: 

P0 : Produktiekosten in het lager loonland 
P : De Nederlandse produktiekosten 
1\i: Het voor de produktie benodigde aantal direkte 

arbeidsuren 
Ld: De Nederlandse loonkosten per uur 
K Het in machines geinvesteerd kapitaal 
a De afschrijvingsfaktor 
r De Nederlandse rentefaktor 
q De ratio direkten/indirekten, varierend met het 

beschouwde produktiesysteem. Voor de Westerse 
industrie geldt o < q <; 6 als funktie van de 
seriegrootte, waarbij q de waarde 1 heeft bij 
massafabrikage en 6 bij klein serie produk
tie8). 
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Met voorafgaande uitdrukking is het mogelijk de rela
tieve produktiekosten te berekenen in 1agere loonlanden 
voor verschillende produkten of industrieen. 
We onderscheiden produkten in dit verband naar de 
arbeidsintensiteit, gedefinieerd als de hoeveelheid 
direkte arbeidsuren per initieel ge1nvesteerd kapitaal 
(~/K). 

In tabel 2 zijn een aanta1 Nederlandse industrieen op 
die wijze geclassificeerd. 

Tabel 2. De arbeidsintensiteit van enige 
Neder1andse industrieen (uren van direkte 
werknemers per US dollar, 1983). 

SBI 
code 

23 
24 

25 

35 
37 
34 
38 
27 
22 
36 
31 
32 

20/21 
26 
33 
29/30 

28 

Naam 

kledingindustrie 
1eder-, schoen- e.a. 1ederwarenindustrie 
(excl. kleding) 
hout- en meube1industrie (exc1. meta1en 
meube1en) 
machine-industrie 
transportmiddelenindustrie 
metaalproduktenindustrie 
instrumenten- en optische industrie 
grafische industrie, uitgeverijen 
textielindustrie 
e1ektrotechnische industrie 
rubber- en kunststofverwerkende industrie 
bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindus
trie 
voedings- en genotsmiddelenindustrie 
papier- en papierwarenindustrie 
basismetaa1industrie 
chemische industrie en kunstmatige en 
synthetische garen- en veze1industrie 
aardo1le-industrie 

Bron: CBS en eigen berekeningen. 
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0,35 
0,28 

0,18 

0,18 
0,13 
0,13 
0,13 
0,10 
0,10 
0,10 
0,08 
0,08 

0,05 
0,05 
0,15 
0,03 

0,03 



Voor elk land kan voor de verschillende produkten het 
relatieve produktiekostenvoor- of nadeel bepaald worden 
door in vergelijking ( 1) de waarden van de varia belen 
voor dat land in te vullen. 
Ter vereenvoudiging van de berekeningen werd een compu
terprogramma ontwikkeld. 
In figuur 1 is een voorbeeld opgenomen waarin de volgende 
waarden werden gebruikt: 
Het Nederlandse loon is vastgesteld op 12US$ (1983), de 
afschrijvingsperiode is 5 jaar (a == 0,2) en de Neder-
1andse rentefaktor is 10% (r = 0,1). 
Voor het betreffende 1agere loonland zijn we uitgegaan 
van een 1oonhoogte van direkten van 10% van Nederland 
(k = 0,1), een extra investeringsrisico van 50% 
(e 1,5), een extra benodigd machinekapitaa1 van 50% 
(f .. 1,5) en een dubbel aantal indirekten (h = 2). 

A 
2.1!10 

l. 80 

1. 61!1 

0.60 

"· 40 

"· 20 

Fig. I • 

Relatieve produktiekosten 

Arbeidsintensitel.t Ad IK 

Voorbeeld van de relatieve pro
duktiekosten in een ontwikkelings
land. 
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Uit de figuur kan worden afgelezen dat het omslagpunt 
( waar de kosten in de lag ere loonlanden gelijk zijn aan 
die in Nederland) op zal treden bij een arbeid
kapitaalverhouding van ongeveer 0,06 uur/dollar. Links 
van dit punt is produktie in een lager loonland duurder 
(P0 /P 1), rechts goedkoper. Voor de machine-industrie 
(Ad/K = 0,18) liggen de produktiekosten in dit soort 
landen op ongeveer 70% van de Nederlandse kosten. 
Het beeld zoals geschetst in figuur 1 geeft een eerste 
inzicht in de economische gevolgen van het plaatsen van 
bepaalde industrieen in lagere loonlanden. Ook is het 
mogelijk uit dit soort grafieken de potentiele concur
renties af te leiden vanuit die lagere loonlanden voor de 
Nederlandse industrie. 
Wij merken hier op dat de curve in figuur 1 zowel in de 
richting van de x- als de y-as asymptotisch verloopt ten 
gevolge van het feit dat een lagere arbeidsproduktiviteit 
een evenredige toename van het benodigde kapitaal vergt. 

3. GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Om de gevoeligheid van de relatieve produktiekosten in 
lagere loonlanden voor de in het model opgenomen 
variabelen te bepalen bij verschillende industrieen, 
worden achtereenvolgens elk van de volgende variabelen 
volgens eenzelfde schema gevarieerd: 

- de rentestand (r) 
- het hogere kapitaalrisico in lagere loonlanden (e) 
- de afschrijvingsfaktor (a) 
- de hogere kosten van machines in bepaalde lagere 

loonlanden (f) 
- de seriegroottes (q) 
- het relatieve loonniveau van de direkten (k) en volgens 

de geschetste relatie tegelijkertijd dat van de 
indirekten (n) 

- het groter aantal indirekten dat in bepaalde landen 
nodig is (h) 

- de relatieve arbeidsproduktiviteit (p) (gerelateerd aan 
de Nederlandse norm). 

Hierbij wordt impliciet verondersteld dat de variabelen 
onderling onafhankelijk zijn, uitgezonderd de serie
grootte en de arbeidsproduktiviteit. 
Zoals we zagen immers resulteert klein serie produktie in 
een lagere relatieve arbeidsproduktiviteit dan grotere 
serie-fabrikage. 
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Dit betekent dat klein-serie fabrikage gekarakteriseerd 
wordt door een lage p en een groter aantal direkten (een 
hoge q), terwijl grotere series een hogere p hebben en 
een lagere q. 
Bij de uitvoering van de gevoe11gheidsanalyse zijn de 
waarden van de variabelen zoals bij figuur 1 vermeld, 
vermenigvuldigd met de faktoren 1/2, 3/4, 1/1, 3/2 en 
2/1. Deze afbeelding is dus de basis waarop de 
gevoeligheidsanalyse is gebaseerd. 

De resulterende gevoeligheden van de verschillende 
variabe1en zijn afgebeeld in de figuren 2 tot en met 9, 
de curven zijn in deze figuren genummerd van 1 tot 5, 
duidend op een toename van de betrokken variabele. 
Uit de verplaatsingen en de verandering van de vorm van 
de curven kan men aldus de gevoe1igheid afleiden. 
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3.1 De rentevoet en het hogere investeringsrisico in lagere 
loonlanden. 

6 
2. ee Relatieve produktiekstn produktiekstn. 

t.ae p., IP 
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----<> 

Fig. 2 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor de rente
factor (r) 

Fig. 3 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor hogere 
risico's (e) 

Noch de hoogte van de rentevoet in Nederland, noch het 
hogere investeringsrisico in lagere loonlanden is 
blijkens deze figuren van reeel belang voor de relatieve 
produktiekosten in deze landen. 
Er treden nauwelijks veranderingen op in de plaats en de 
vorm van de curven. 

Deze constatering is belangrijk in verband met de dis
cussie rond overheidsmaatregelen om private 
investeringen in lagere loonlanden te betnvloeden. 
Vaak stelt men voor om middels het duurder maken van 
kapitaal deze investeringen meer in de richting van 
arbeidsintensieve industrieen te leiden. Klaarblijkelijk 
mag, gemeten naar internationale maatstaven, van dit 
soort maatregelen niet veel verwacht worden. 
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3.2 De afschrijvingsfaktor en de hogere macbinekosten. 
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Fig. 5 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor hogere 
machinekos £':~.Jfl __ 

De invloed van een hogere afscbrijvingsfaktor is groter, 
zoals te verwachten was vooral bij meer kapitaalinten
sieve (lager arbeidsintensieve) industrie~n. 
Het kritieke punt (gelijke produktiekosten) verschuift 
langzaam naar rechts bij een toename van de afsebrij
vingsfaktor oftewel bij bet inkorten van de 
afscbrijvingsperiode. 
Dit kan ertoe leiden dat arbeidsintensieve industrie~n 
zoals textielprodukten (~/K • 0,10) bet produktie
kostenvoordeel verliezen bij gebrekkig onderhoud van bet 
macbinepark of snelle slijtage. 
Uit dezelfde figuur blijkt dat bet inkorten van de 
terugverdienperiode, een maatregel die buitenlandse 
investeerders vaak nemen ter vermijding van politieke 
risico's, investeringen in kapitaalintensieve 
industrie~n al snel niet meer rendabel maakt. 
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De hogere machinekosten, die met name in de laag 
geindustrialiseerde landen een grote rol spelen, 
verhogen de minimaal vereiste arbeidsintensiteit tot 
0,14 uur per dollar bij een driemaal zo hoge machine
kostenfaktor (curve 5 in figuur 5). 
In dergelijke situaties komen alleen de zeer arbeids
intensieve industrieen als de houten meubelindustrie en 
de kledingindustrie nog voor vestiging in die landen in 
aanmerking. 
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3.3 De seriegrootte en de lagere lonen. 
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Fig. 6 De gevoeligheid van de 
produktiekosten voor 
de seriegrootte (q) 

·Fig. 7 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor lagere 
lonen (k) 

Zoals we eerder zagen be1nvloedt de seriegrootte de 
ratio direkten/indirekten (q). 
Figuur 6 laat zien dat de invloed van de seriegrootte op 
de relatieve produktiekosten via deze ratio gering is. 
Figuur 7 toont dat bij een loonkostenniveau van 5% (de 
Indiase situatie, zie curve 1) het relatieve produktie
kosten voordeel 50% beloopt bij arbeidsintensieve 
industrie~n. Aangezien in deze situatie het kritieke 
punt (100%) 0,04 uur per dollar is, komen op grond van 
produktiekostenvoordelen ook de meer kapitaalintensieve 
industrie~n voor lokatie in landen met dit loonniveau in 
aanmerking, mits aan de overige condities voldaan is 
zoals bij figuur 1 vermeld. 
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Wanneer het loonni veau 20% van dat in Nederland 
bedraagt, een situatie die geldt voor een aantal landen 
rond de Middellandse Zee en Latijns-Amerika, dan blijkt 
uit curve 5 van figuur 7 dat het grootste relatieve 
kostenvoordeel slechts 15% bedraagt, waarbij het 
kritieke punt naar 0,10 uur/dollar verschuift. 
Voor de meeste industrie~n (zie tabel 2) is de marge, 
onder de vooronderstelde produktie-omstandigheden, in 
deze landen klein. 
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3.4 De indirekte arbeid en de relatieve arbeidsproduktivi
teit. 

2.88 Relatieve produktiekosten 2.aa Relatieve produktiekosten 
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Fig. 8 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor meer 
indirekten (h) 

Fig. 9 De gevoeligheid van de 
relatieve produktie
kosten voor een lagere 
arbeidsproduktiviteit(p 

De sterke invloed van de grotere aantallen indirekten 
(h) kan afgeleid worden uit figuur 8. 
Wanneer h de waarde 4 bereikt (dus 4 maal zoveel indi
rekten per direkte dan in Nederland) kan er voor geen 
enkele industrie een produktiekostenvoordeel worden 
bereikt. 
Een aantal semi-geindustrialiseerde landen in Latijns
Amerika en de laag-geindustrialiseerde Afrikaanse landen 
staan bekend als zijnde zeer bureaucratisch in deze zin 
van het woord. 
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Figuur 8 laat zien welke gevolgen zulks kan hebben voor 
het vestigen van lokale industrie~n. 

Uit figuur 9 blijkt dat de invloed van de relatieve ar
beidsproduktiviteit (p) op de relatieve produktiekosten 
groter is dan elke andere beschouwde variabele. 
Zelfs wanneer de rentefaktor met 50% wordt verhoogd ten 
gevolge van investeringsrisico's, wanneer de investe
ringen in machines 50% boger zijn en het aantal indi
rekten het dubbele bedraagt ten opzichte van de 
Nederlandse situatie, dan nog blijkt uit curve 5 dat bij 
gelijkblijvende arbeidsproduktiviteit (p = 1) vrijwel 
alle industrie~n lagere produktiekosten opleveren. 
Bij dit produktiviteitsniveau bespaart men, onder deze 
produktie-omstandigheden tot 40% op de Nederlandse pro
duktiekosten bij industrie~n met een arbeidsintensiteit 
van 0,1 uur/dollar of meer. 
Echter wanneer de relatieve arbeidsproduktiviteit 
slechts 25% bedraagt (curve 1) dan heeft geen enkele 
industrie in dit soort landen een produktiekostenvoor
deel. Zelfs voor de zeer arbeidsintensieve kledingindu
strie (~/K == 0.35) bedragen onder die omstandigheden 
de lokale produktiekosten 20% meer dan in Nederland. 

De grote invloed van de arbeidsproduktiviteit op de 
relatieve produktiekosten is ook van belang met 
betrekking tot de seriegrootte. We zagen immers dat hoe 
groter de series zijn deste groter de relatieve 
arbeidsproduktiviteit is. Dit seriegrootte effekt kan 
ge:Lllustreerd worden in fig. 9. Een verplaatsing van 
curve 1 naar curve 4 kan aldus worden ge:Lnterpreteerd 
als een verhoging van de seriegrootte. Op die wijze 
wordt duidelijk wat de potentiele concurrentiekracht van 
lage loonlanden is in de grote serie- en massafabrikage. 
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4. CONCLUSIES 

In de discussie betreffende de optimale industriekeuze 
voor lagere loonlanden blijkt de relatieve arbeids
produktiviteit van doorslaggevend belang te zijn. 
Deze relatieve arbeidsproduktiviteit is nauw verbonden 
met de karakteristieken van het beschouwde produktie
aysteem; bij groot seriefabrikage vindt men in het 
algemeen een hogere relatieve arbeidsproduktiviteit dan 
bij klein seriefabrikage. Dit betekent dat het voor 
investeerders in lagere loonlanden aanbeveling verdient 
produktietechnieken te kiezen die gebaseerd zijn op 
grote aerie; afhankelijk van het land kan de markt voor 
deze produkten daarbij lokaal, regionaal of inter
nationaal zijn. 

De hogere ratio indirekten/direkten blijkt de volgende 
belangrijke faktor te zijn. Nader onderzoek is vereist 
naar de oorzaken van deze hogere ratio om langs die weg 
te zoeken naar mogelijkheden om de verhouding 
indirekten/direkten te verlagen. 
Wellicht kunnen die gevonden worden in substitutie van 
het lokaal management door Westers (germporteerd) 
management, management training of veranderingen in de 
industri~le infrastruktuur. 
Bij het bepalen van de optimale lokatie van industrieen 
binnen de verzameling lagere loonlanden, zijn de 
relatieve loonkosten veel minder belangrijk dan de 
relatieve arbeidsproduktiviteit zoals uit de 
gevoeligheidsanalyse bleek. 
Evenwel in landen met wat hogere lonen zoals Griekenland 
en Marokko blijkt de loonvoet wel belangrijk te worden. 
In dit soort landen is een relatieve arbeidsprodukti
viteit van tenminste 40% vereist om nog een produktie
kostenvoordeel te kunnen behalen. 

Betreffende de discussie die in de economische 
literatuur gevoerd wordt aangaande arbeidsintensieve 
industrieen in lagere loonlanden merken we op dat deze 
het gevaar in zich hebben de bedrijfsecoriomische (micro) 
realiteit in deze landen te overschatten. Zelfs 
arbeidsintensieve industrieen kunnen in deze landen 
alleen dan produktiekostenvoordelen hebben wanneer aan 
een aantal stringente voorwaarden wordt voldaan. 
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5. NABESCHOUWING 

Trachten we tot slot met het nodige voorbehoud, immers 
gedetailleerde gegevens zijn niet beschikbaar, de 
uitgevoerde analyses te bezien in het licht van de 
internationale industri~le concurrentie tussen centrum
en periferielanden. 

De periferielanden van de V.S. van Amerika zijn, 
uitgezonderd Brazill~ en in mindere mate Mexico en 
Venezuela, semi- tot laagge1ndustrialiseerd. 
Behalve een lage arbeidsproduktiviteit vindt men in deze 
periferie een sterke neiging tot bureaucratisering bij 
de industri~1e produktie, hetgeen deze landen in het 
internationa1e industriele krachtenve1d in een zwakke 
positie plaatst. Een extra complicerende faktor daarbij 
is de relatief hoge lonen in de industrie. 
De positie van deze landen kan worden aangeven zoals in 
figuur 10 is geschetst (curve 2). 

Relatieveproduktiekosten 
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1. 40 
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1. 20 ~ 
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e. 411 

Arbeidsintensiteit A•tK 

Fig. 10 De gevoeligheid van de relat1eve 
produktiekosten voor een lagere 
arbeidsproduktiviteit (p) 
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De direkte periferie rond de E.E.G. is vrijwel uit
sluitend semi-geindustrialiseerd, met relatief hoge 
lonen, waardoor de industrU!le positie van deze landen 
relatief zwak is. Het is moeilijk om de plaats van de 
Oostbloklanden te bepalen, omdat de internationale handel 
in industri~le produkten met deze landen niet in prijzen 
en kosten is uit te drukken gezien het heersend politiek
economisch systeem. Wel moet hier opgemerkt worden dat de 
druk vanuit deze landen op de EG in de internationale 
handel soms aanzienlijk kan zijn. 
Het Midden-ooaten en Noord-Afrika zijn over het geheel 
beschouwd semi- tot laaggeindustrialiseerd, waarbij de 
lonen in de landen rond de Middellandse Zee (o.a. 
Griekenland, Tunesie en Marokko) al relatief hoog zijn. 
Deze landen zijn nog nauwelijks betrokken bij de inter
nationale industriele produktie, uitgezonderd enige 
uitbestedingen van zeer arbeidsintensieve industrieen. 
Aparte vermelding verdienen de OPEC-landen. Deze zijn 
niet alleen van toenemend belang voor de afzet van indu
striele produkten vanuit de E.E.G. als geheel, maar ook 
vanuit Nederland in het bijzonder. Tevens blijken steeds 
meer oliedollars geinvesteerd te worden in met name de 
basischemie zodat de OPEC-landen in de nabije toekomst 
sterk kunnen gaan concurreren in deze chemische sector. 
De vereiste arbeidsproduktiviteit bij de zeer hoge plaat
selijke lonen wordt hierbij verkregen door import van 
duur management en aanschaf van geimporteerde moderne 
technologiet!n. 
De rest van de E.E.G.-periferie, het Afrikaanse conti
nent, vertoont een somber beeld. Al deze landen zijn laag 
geindustrialiseerd en de industri~le produktie die er 
plaatsvindt heeft een dusdanig lage arbeidsproduktivi
teit, dat de zeer lage lonen het daardoor veroorzaakte 
produktiekostennadeel niet compenseren. 
Zoals in figuur 10 is aangegeven kunnen al deze landen in 
de buurt van curve 3 gedacht worden. Van enige interna
tionale industriele betekenis is geen sprake. 
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De periferie rond Japan speelt in het internationaal 
industrieel gebeuren een voortrekkersrol. De landen 
Zuid-Korea, Taiwan, Hong-Kong en Singapore staan bekend 
als de sterkere hoger gerndustrialiseerde lagere loon
landen, niet alleen in de arbeidsintensieve industrieen 
(alhoewel nog voornamelijk) maar ook steeds meer in de 
kapitaalintensieve produkten, getuige o.a. de positie die 
Zuid-Korea inneemt in de staalindustrie. 
Genoemde landen paren lage lonen aan een hoge relatieve 
arbeidsproduktiviteit en bevinden zich in onze analyse 
rond curve 1 van figuur 10. 
India, een land dat we eveneens ingedeeld hebben bij de 
hoger ge1ndustrialiseerde lage loonlanden neemt een 
aparte positie in, Dit land kenmerkt zlch eveneens door 
een hogere mate van industrialisatie en zeer lage lonen, 
maar de arbeidsproduktiviteit is aanmerkelijk lager en de 
bureaucratisering aanmerkelijk hoger dan in de andere 
hoger ge1ndustrialiseerde Z.O. Aziatische landen. 
De andere landen op het Aziatisc.he continent hebben een 
geringere doch snel groeiende invloed binnen de inter
nationale industriZHe produktie. Bekend in dit verband 
zijn de Japanse investeringen in o.a. Indonesie en de 
Philippijnen. De direkte Japanse periferie breidt zich 
uit naar deze lagere loonlanden. 
Het is nog spec.ulatief om te spreken over China als 
opkomende industriele natie. Echter wat duidelijk is, is 
de enorme Chinese thuismarkt en wat waarschijnlijk is, is 
dat ook dit land sinds het openstellen van de grenzen 
voor Westerse tec.hnologieen en gezien de culturele 
overeenkomsten met Japan (en de nog zeer lage lonen), in 
de niet al te verre toekomst een zeer belangrijke rol kan 
gaan spelen in de internationale industriele produktie. 
Hoezeer Japan en de Aziatische periferielanden enerzijds 
druk uitoefenen - ook op de Nederlandse industrie - en 
tevens interessanter worden voor ind1,1.strUUe vestigingen 
voor multinationale ondernemi~en blijkt uit veelvuldige 
publikaties in de dagbladpers9). 
Wat de positie van Japan betreft moet evenwel niet uit 
het oog worden verloren dat de internationale concurren
tiekracht tevens verklaard kan worden door de zeer hoge 
arbeidsproduktiviteit gekoppeld aan de toc.h nog lage 
lonen. 
Deze lagere lonen in Japan zijn niet te vinden in de 
grotere industrieen blijkens tabel 1, maar binnen het 
zeer uitgebreide systeem van subcontractors waar de 
industriiHe lonen gesc.hat kunnen worden op ongeveer 50% 
van die in Nederland. Bovendien vindt er een toenemende 
uitbesteding van de produktie plaats in de periferie rond 
Japan. 
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De centrum-periferie beschouwing samenvattend mag men 
verwachten dat in de toekomst de grootste concurrentie op 
de Westerse industriele produktie uit Azie zal komen. 
Tevens zijn in dit werelddeel de meeste mogelijkheden 
aanwezig voor industriele investeringen. Afrika lijkt ook 
op het terrein van de internationale industriEHe 
produktie de grote verliezer te zijn. 
Wellicht zou de E.E.G. en ook Nederland, op opportunis
tische internationale industriele gronden, haar perife
rielanden meer in dit continent moeten gaan zoeken. 
Voor Nederland liggen hier in de land- en tuinbouw, en de 
weg- en waterbouwkunde belangrijke mogelijkheden voor 
export van know-how en industriele goederen. Op die wijze 
zou er een basis gelegd kunnen worden voor het op gang 
brengen van een op landbouw geente economische ontwik
keling van de Afrikaande landen. 
Met een variatie op hetgeen J.TinbergenlO) stelt zou 
immers gezegd kunnen worden: "Wanneer de Afrikaanse 
landen verwerkte landbouwprodukten kunnen exporteren, kan 
Philips aan deze landen radio's verkopen". 
Wat intermenselijk geldt, geldt immers ook internatio
naal: "do ut des". 
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1. INLEIDING.*) 

In dit hoofdstuk wordt een produktie-allocatiemodel beschre
ven dat het mogelijk maakt uitspraken te doen over een 
gedeelte van de faktoren die bepalend zijn voor de optimale 
lokatie van produktiesystemen van internationaal verhandel
bare produkten. Tevens kan het model gebruikt worden om de 
gevoeligheid voor internationale concurrentie van de ver
schillende industri~le sectoren te bepalen. 

Onder internationale produktie-allocatie wordt hier verstaan 
het bepalen van de vestigingsplaats van een produktiesysteem 
wanneer men kan kiezen uit meerdere landen die voor produk
tie in aanmerking komen. 
Producenten van internationaal verhandelbare goederen kiezen 
de vestigingsplaats niet alleen op grond van faktoren die 
terug te voeren zijn op kostenaspecten maar ook op grond van 
overwegingen aangaande de politieke stabiliteit van een 
land, het vigerende belastingsysteem, het arbeidsklimaat, de 
investeringsregelingen en de woonomstandigheden.*1) 
Ook het bestaande systeem van invoerbeperkingen en export
subsidies speelt bij de keuze van de internationale lokatie 
een belangrijke rol, evenals de marktstruktuur. 
Hier evenwel worden alleen die faktoren in beschouwing 
genomen die samenhangen met de integrale produktie
systeemkosten, dat wil zeggen met de materiaalkosten, de 
produktiekosten en de transportkosten. Het keuze-criterium 
dat wordt gehanteerd is kostenminimalisatie. 
Er wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat een bepaalde 
mate van politieke stabiliteit een conditio sine qua non is 
voor internationale producenten en dat het geheel van maat
regelen dat een lokale overheid treft om plaatselijke inves
teringen aantrekkelijk te maken (onder andere: belasting
faciliteiten, investeringspremies, vrijstellingen van in
voerheffingen) alleen op de middellange termijn tot ver
schuivingen in de international& produktie leiden. Aange
nomen wordt dat deze maatregelen op de lange termijn, gezien 
de internationale concurrentiekrachten, geen gevolgen hebben 
voor strukturele veranderingen in de internationale indu
stri~le produktie. 
Een andere beperking die aan het te beschrijven alloca
tiemodel ten grondslag ligt is het statisch karakter ervan. 

*) De noten zijn opgenomen aan het eind van dit art1kel. 
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Er wordt o.a. geen rekening gehouden met veranderingen in 
produktietechnieken bij verplaatsingen naar landen met 
afwijkende prijzen voor de produktiefaktoren en met markt
aspecten op langere termijn. Uitgangspunt is dat de techniek 
niet afhankelijk is van de lokatie. Waar het gaat om inter
nationaal verhandelbare goederen die vaak gebaseerd zijn op 
grootschalige produktiewijzen en moeten voldoen aan inter
nationale normen is dit uitgangspunt gewettigd *2) waarbij 
aangetekend wordt dat op een beperkt aantal onderdelen van 
de produktietechniek in voorkomende gevallen kapitaal door 
arbeid gesubstitueerd kan worden. 
Evenmin wordt in het model rekening gehouden met ontwik
kelingen in de tijd van de kwaliteit en de prijs van de 
produktiefaktoren en de gevolgen daarvan op de lokale pro
duktietechnieken in de vorm van bijvoorbeeld substitutie
effekten. 
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2. HET MODEL. 

De basiselementen waaruit het model van de internationale 
produktie-allocatie is opgebouwd zijn: 
- landen 
- produktiesystemen 
- grondstoffen 
- afzetmarkten 

Gegeven de lokatie van de afzetmarkten en gegeven de lokatie 
van de grondstoffen kan het vestigingsvraagstuk als volgt 
geformuleerd worden: 
minimaliseer de produktiesysteemkosten, zijnde de som van de 
materiaalkosten, de transportkosten en de produktiekosten, 
waarbij de produktielokatie als variabele wordt beschouwd 
(zie figuur 1). 

Fig~~~~ Schema produktie-allocatie. 

produktie
lokatie 

markt I 

markt 2 

In zijn algemeenheid geldt dat een produktiesysteem voor de 
produktie van een bepaalde hoeveelheid goederen bepaalde 
hoeveelheden inputs nodig heeft (materiaal, energie, arbeid 
en kapitaal), waarbij de materialen (de grondstoffen en/of 
de halffabrikaten) en de eindprodukten over bepaalde af
standen getransporteerd worden. 
Landen verschillen onderling wat betreft de beschikbaarheden 
aan inputs en verschillen onderling in geografische afstand
en tot grondstof- en afzetmarkten. Uitgaande van het vrije 
marktmechanisme (volledige mededinging en afgezien van 
protectiesystemen) kan gesteld worden dat het land waar de 
beschikbaarheden aan inputs het meest overeenkomen met de 
door het produktiesysteem gevraagde hoeveelheden, de laagste 
produktiekosten heeft. Heeft het betreffende land niet de 
beschikking over Alle vereiste inputs, een situatie die zeer 
wel denkbaar is, dan hangt het af van de invloed op de 
totale produktiekosten van de overvloedig aanwezige inputs, 
of vestiging in dit land minimale produktiekosten oplevert. 
De overige inputs worden dan gefmporteerd. 
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Naarmate landen met produktiekostenvoordelen verder verWlJ
derd liggen van grondstof- en/of de afzetmarkten, neemt het 
eventuele produktiesysteemkostenvoordeel af. 

In formule kan de situatie als volgt worden weergegeven: 

Minimaliseer PSQL waarbij geldt: 

voor L = 1 • • • • .m 

waarbij PSQL produktiesysteemkosten bij vestiging 

van het produktiesysteem in land L 
a

1 
= hoeveelheid grondstof van het type i, 

gi grondstofprijs per eenheid van het 

grondstoftype i 
TiL transportkosten per eenheid van 

grondstoftype i naar land L 
PL = produktiekosten in land L van de 

hoeveelheid eindprodukten 
Q = hoeveelheid eindprodukten 
TL transportkosten per eenheid van land L 

naar de afzetmarkten 
n aantal benodigde grondstofsoorten 
m aantal landen dat voor vestiging in aan

merking komt 
i,L = hulpvariabelen 
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3. DE KOSTENSOORTEN. 

3.1. Grondstofkosten 

Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de hoeveel
heden benodigde grondstoffen niet lokatie-afhankelijk zijn 
en dat de prijs per eenheid van die grondstoffen gebaseerd 
is op wereldmarktprijzen *3) (cif-prijzen). 
Verschillen in grondstofkosten komen daarmede uitsluitend 
voor tussen de grondstofbezittende landen en de andere 
landen ten gevolge van transportkostenverschillen c.q. de 
verschillende afstanden tot de grondstoffen. 
Bestaande invoerheffingen op grondstoffen in de verscheidene 
landen worden in het model niet expliciet meegenomen gezien 
het eerder vermelde uitgangspunt van het vrije markt
mechanisme. 

3.2. De transportkosten *4) 

Bij transportkosten spelen in het algemeen de volgende 
variabelen een rol: 
-de af te leggen weg; het aantal kilometers of mijlen (de 

vervoerafstand) 
- de tijd die de verplaatsing over de af te leggen weg 

vergt, oftewel de vervoerafstand gedeeld door de vervoer
snelheid, ~n de wachttijden die onderweg optreden ten 
gevolge van ondermeer douane-aktiviteiten en goederen
overslag. 

De kosten die gepaard gaan met het vervoer worden hier 
vervoerkosten genoemd, de kosten die samenhangen met de tijd 
dat het goederenvervoer onderweg is zijn de pijplijnkosten. 
Aldus geldt: 

transportkosten = vervoerkosten + pijplijnkosten 

Naarmate de vervoersnelheid toeneemt nemen de vervoerkosten 
per km of mijl toe, maar dalen de pijplijnkosten en wordt de 
leveringstermijn korter. 
Deze leveringstermijn wordt niet alleen befnvloed door de 
vervoertijd van het eindprodukt maar tevens door de tijd die 
nodig is om de vraag, de order, van de klant over te brengen 
naar de producent. Ook hier moet een bepaalde weg afgelegd 
worden waarbij ook wachttijden optreden. 
De totale leveringstermijn is daarmede de som van: 
- de orderontvangsttijd 
- de produktietijd 
- de vervoertijd van het eindprodukt. 
Zoals uit het door Forrester *5) opgestelde schema blijkt 
hebben wachttijden een grote invloed op de totale leverings
termijn, en dus ook op de pijplijnkosten. (zie figuur 2). 
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Figuur 2: Produktie-distributieschema. 

Snipptnll 
de loy 

Orders !rom 
customers 
(assumed rate! 

Delivery 
of goods 
to customers 

Uit het schema valt af te leiden dat, naarmate het aantal 
afzonderlijke processen in de keten stijgt, de leverings
termijn toeneemt tengevolge van optredende voorraden en 
wachttijden. 
Dit geldt des te sterker wanneer de afzonderlijke produktie
processen geografisch worden gescheiden; immers, naast 
wachttijden treden dan oak vervoertijden op. 
Het hangt af van het type produkt in hoeverre korte pijp
lijnen en korte lever1ngsterm1jnen belangrijker zijn dan 
hogere vervoerkosten. Bepalend daarvoor zijn achtereen
volgens de economische waarde van het produkt en de markt 
waarop de producent zich richt. 
Aangezien de tendens op de afzetmarkten in hooggefndus
trialiseerde landen steeds meer neigt naar klantspecifieke 
produkten en korte leveringstermijnen is de invloed van de 
produktielokatie op de leveringstermijn steeds belangrijker 
geworden. 
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In de praktijk *6) blijkt dat bij internationale produktie 
de vervoerkosten (het km- of mijltarief x de afstand) vaak 
minder dan de helft bedragen van de totale transportkosten 
(de pijplijnkosten +de vervoerskosten). 

3.2.1.Transportkosten per produkttype 

De produkteigenschappen die van invloed ZlJn op de vervoer
kosten zijn gewicht, volume en prijs; internationale trans
porttarieven zijn op deze grootheden gebaseerd. 

Het gegeven dat de vervoerkosten direkt samenhangen met de 
te verplaatsen hoeveelheden in termen van gewichten of 
volumina maakt het interessant om onderscheid te maken in 
typen produktiesystemen al naar gelang er bij de produktie 
sprake is van toename of afname van volume en/of gewicht. 
Produktiesystemen waarbij bij de produktie een groot deel 
van de grondstoffen verloren gaat, waarbij dus sprake is van 
gewichtsverliezen, komen op grond van grondstoftransport
kosten in aanmerking om op korte afstand van de vindplaats 
gelokaliseerd te worden (bij gelijkblijvende produktie
kosten). 
Geeft de produktie van industri@le goederen een toename van 
volumina of gewichten (ten gevolge van toevoegingen van 
hulpmaterialen) ten opzichte van de grondstofhoeveelheden, 
dan is dit op grond van overwegingen betreffende de trans
portkosten van het eindprodukt een reden om dicht bij de 
afzetmarkt te produceren (ook weer bij de veronderstelling 
van gelijkblijvende produktiekosten). 
Een andere reden om de produktielokatie nabij de grondstof
vindplaats of nabij de afzetmarkt te vestigen is gelegen in 
de beperkingen waaraan de transporttijd onderhevig is. Bij 
de voedingsmiddelenindustrie is zulks vaak het geval vanwege 
de beperkte houdbaarheid van de grondstof en/of het eind
produkt. 
Korte transporttijden naar de afnemer zijn voorts van belang 
bij produkten met hoge economische waarden; het kapitaal
beslag is dan groot. 
Voor produkten die geproduceerd worden op basis van korte 
leveringstermijnen geldt evenzeer de noodzaak van korte 
transporttijden, die overigens ook gerealiseerd kunnen 
worden middels hoge snelheden bij grote afstanden, zowel ten 
aanzien van de orderontvangsttijd als de vervoertijd van de 
eindprodukten. 
In onderstaand schema zijn de eisen die aan de verschillende 
typen produktiesystemen gesteld worden weergegeven. 
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Figuur 3: Lokatie-eisen van produktiesystemen. 

Typen produktiesystemen 

gewicht/volumetoename -~M""-----, 
gewicht/volumeafname 

--- houdbaarheid grondstof 
houdbaarheid produkten ---> 

afzetmarkt 

hoge toegevoegde waarde--~ 
klantgebonden produkten--~~-----~ 

eisen met betrekking tot de afstand 
eisen met betrekking tot de tijd 

De transportkosten, de som van de vervoerkosten en de pijp
lijnkosten, kunnen als volgt worden geformuleerd: 

T = H.p.a. + H.w.t. r/12 [2] 

waarbij: 
T = totale transportkosten 
H = hoeveelheid te transporteren goederen in gewichten of 

volumina 
p km.- of mijltarief per eenheid (gewicht of volume) 
a afstand (km. of mijlen) 
w = economische waarde per eenheid van het te transporteren 

goed 
t • transporttijd in maanden (inclusief "handling", over

slag en wachttijden) 
r = rentevoet voor kortlopende kredieten 

Bij gegeven produktiekosten moet de som van de transport
kosten van de grondstoffen en die van de eindprodukten 
minimaal zijn. 

3.3. Produktiekosten 

Produktiekosten worden gedefini~erd als de som van de voor 
de vervaardiging van de produkten verbruikte inputs, verme
nigvuldigd met de prijzen van die inputs *7). De prijzen van 
deze inputs weerspiegelen hun verkrijgbaarheden of beschik
baarheden en kunnen landafhankelijk zijn. 
De produktie-inputs die onderscheiden worden zijn Energie 
(E, Kwh of Joules), Arbeid (A, uren) en Kapitaal (K, gul
dens). 

Met behulp van genoemde inputs wordt materiaal getransfor
meerd tot een gewenst (half) produkt. In figuur 4 is een 
afbeelding gemaakt van een dergelijk (deel)proces. 
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Figuur 4. Deelproces van een produktiesysteem. 

materiaal 

A 

~=inputs 

~ = transport 

K 

E 

De vervaardiging van industri~le goederen kan gezien worden 
als een aaneenschakeling van deze deelprocessen (transfor
maties) die geografisch gescheiden kunnen zijn. 
Bij geografische scheiding van deelprocessen is transport 
tussen deze deelprocessen noodzakelijk *8). 
Schematisch kan de processchakeling als volgt worden weerge
geven (zie figuur 5). 

Figuur 5: Produktieschema. 

afzetmarkt 
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waarbij t
1
j transport van grondstof/halffabrikaat van het 

type i, afkomstig van deelproces j-1, naar 
deelproces j 

Pij = (deel)proces j van grondstoftype i 
PQ = assemblageproces 

tQ transport van de eindprodukten naar de afzet-

mark ten 
t

1
Q transport van het laatste deelproces van het 

grondstoftype i naar het assemblageproces PQ 

3.4. Produktiesysteemkosten. 

Het industrieel produceren kan, op bovenbeschreven WlJZe 
bezien, uitgedrukt worden in een technische produktie
funktie *9). 
Een hoeveelheid eindprodukten (Q) is het resultaat van een 
reeks processen (P) en transporten (T) die uitgevoerd worden 
op een hoeveelheid grondstoffen (G). 
In het algemeen worden daarblj niet alle aangewende grond
en hulpstoffen omgezet in eindprodukten; er ontstaat mate
riaalafval (W). 
In formule weergegeven kan de volgende uitdrukking worden 
opgesteld voor de kostenfunktie *10): 

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 

PSQ = integrale produktiesysteemkosten van de produktie

hoeveelheid Q 
G

1 
= benodigde hoeveelheid grondstof van het type i 

g
1 

prijs per eenheid (volume of gewicht) van grondstof

type 1 
k = aantal benodigde grondstofsoorten 
n(i) = aantal benodigde deelprocessen behorend bij grond

stoftype 1 
P

1
j proceskosten van het transformatieproces j behorend 

bij grondstoftype i 
w

1
j hoeveelheid milieubelastend materiaalafval (volume of 

gewicht) die ontstaat bij proces j behorend bij 
grondstoftype i 
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w1j • kosten per eenheid geproduceerd afval bij proces j 

behorend bij grondstoftype i 
transportkosten van grondstof i naar proces j 

transportkosten van proces Pin(i) naar proces PQ 

proceskosten van proces PQ (assemblageproces) 

• transportkosten van de eindprodukten Q naar de afzet-

mark ten 

Elk deelproces bestaat uit een combinatie van de produktie
inputs energie (E), arbeid (A) en kapitaal (K) (zie figuur 
4). Door deze te substitueren voor P verkrijgen we de kos
tenformule: 

[4] 

De symbolen die in deze formule [4] nog niet benoemd zijn, 
zijn: 
Aij aantal arbeidsuren in proces j behorend bij grond-

stoftype i 
a de arbeidskosten per uur 
Kij z het in proces j behorend bij grondstoftype i gefnves-

teerde kapitaal (gewaardeerd op vervangingswaarde) 
c de kapitaalkostenfaktor *11) 
Eij de hoeveelheid benodigde energie in proces j op 

grondstof i 
e de kosten van energie per eenheid. 

3.4.1. Integratie- en specialisatie-analyse. 

Uit de gegeven formula [4] en het produktie-distributie
schema (figuur 2) kan afgeleid worden dat specialisatie van 
produktie, het opzetten van geografisch gescheiden produk
tiesystemen die gericht zijn op specifieke deelprocessen, 
door een toename van het aantal deelprocessen (n(i)) en 
daardoor een toename van de de transporten leidt tot een 
~ergroting van de doorlooptijd vanaf grondstof tot eindpro
dukten op de plaats van bestemming. 
De economische voordelen van specialisatie moeten daarbij 
afgewogen worden tegen de economische nadelen ten gevolge 
van doorlooptijdverlenging. 
Hier kan een parallel getrokken worden met doorlooptijd
verschijnselen binnen afzonderlijke produktiesystemen. 
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Onderzoek dienaangaande heeft aangetoond *12) dat splitsing 
van industri~le processen in serieschakeling van een groat 
aantal deelprocessen omwille van de economische voordelen 
per deelproces (lage proceskosten per stuk door mechanisa
tiemogelijkheden en kortcyclische arbeidstaken) ten gevolge 
van wachttijdproblemen, optredende storingen en grate tus
senvoorraden (balansproblemen) tot snel toenemende doorloop
tijden leidt, met dientengevolge leveringstermijnoverschrij
dingen en hoge werkkapitaalkosten. 
De oplossing die daarbij wordt voorgesteld is om in plaats 
van serieschakelingen van deelprocessen met kortcyclische 
produktietijden te kiezen voor parallelschakelingen van 
langercyclische processen, waardoor de doorlooptijden aan
zienlijk worden verkort ten gevolge van minder balansproble
men, minder storingen en minder tussenvoorraden. 
Wat geldt voor processen binnen een produktielokatie geldt a 
fortiori voor processen tussen produktiesystemen; immers, 
naarmate geografische afstanden tussen de deelprocessen 
toenemen stijgt de kans op afstemmingsproblemen en wisselen
de transporttijden en stijgt de zuivere vervoertijd. 

Bij markten die verspreid zijn over meerdere landen, leve
ringstermijngevoelig zijn en produkten van hoge toegevoegde 
waarde omvatten, kan bovenstaande constatering aanleiding 
zijn om in plaats van processpecialisatie tussen deze lan
den, te kiezen voor ~~n produktielokatie waar de produktie 
zoveel mogelijk integraal plaatsvindt. 
Ook lokalisering van processen in lage loonlanden kan in 
ditzelfde licht worden bezien. Een toename van transporten 
met daaraan gekoppelde toenemende doorlooptijden, werkkapi
taalkosten en afstemmingsproblemen kan het arbeidskosten
voordeel teniet doen. 

3.5. Inputdiversificatie 

Produktiefunkties waarbij energie, arbeid en kapitaal als 
homogene inputs worden beschouwd lenen zich niet voor een 
analyse van internationale produktie-allocatie aangezien de 
beschikbaarheden aan deze inputs in verschillende landen 
vooral sterk uiteenlopen op onderdelen van deze inputs *13). 
Er wordt daarom onderscheid gemaakt in inputonderdelen, dat 
wil zeggen onderscheid in de diverse soorten arbeid, energie 
en kapitaal. 
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3.5.1. Energie. 

Energie wordt onderscheiden in thermische energie (Eth 

(Joules)) en elektrische energie (Ee1(kWh)) al naargelang de 

toepassing in het produktie(deel)proces. 
Thermische energie wordt opgewekt door middel van fossiele 
brandstoffen (aardolie, aardgas of steenkolen) of zonnewarm
te. Elektrische energie wordt gegenereerd op basis van 
genoemde fossiele brandstoffen en ook door kernsplitsing en 
waterkracht *14). 
Brandstoffen op basis van aardolie zijn gebonden aan wereld
marktprijzen en dus in elk land gelijkelijk beschikbaar 
tegen dezelfde prijs *15). Steenkoolprijzen daarentegen zijn 
sterk door het transport bepaald en vari~ren daardoor van 
land tot land *16). 
De prijs van aardgas hangt af van de beschikbare hoeveel
heid, de vraag en de afstand tot de verbruikers. In hoogge
!ndustrialiseerde landen wordt aardgas op grote Schaal voor 
industri@le doeleinden gebruikt en getransporteerd via 
pijpleidingen. In landen waar minder aardgas gevonden of 
gewonnen wordt en/of waar men niet over een uitgebreid 
pijplijnennetwerk beschikt kan de prijs van het aardgas 
sterk uiteenlopen en zelfs de waarde nul aannemen, door het 
uitblijven van de vraag naar aardgas. 

3.5.1.1. Energiedragers als grondstoffen. 

Zonnewarmte en zonlicht als energiebron is vooral van belang 
bij voedselproduktie en bij bepaalde droogprocessen; de 
beschikbaarheid aan zonne-energie kan per land sterk ver
schillen. 

De prijs van energie in de vorm van elektriciteit (kwh) 
varieert met de wijze waarop de kracht wordt opgewekt; via 
brandstoffen en kernenergie of via waterkracht. Landen waar 
waterkracht overvloedig aanwezig is verkeren wat betreft de 
prijs per kWh in een voordelige positie. 

Die industrie~n die aardgas als grondstof gebruiken (b.v. de 
kunstmestindustrie) verkeren daardoor in een uitzonderlijke 
positie. In landen zonder een pijplijnennetwerk is de loka
tie gebonden aan de vindplaats van aardgas. 
Een ander gas dat in toenemende mate van belang wordt als 
grondstof voor de chemische industria is het affakkelgas. 
De beschikbaarheid van deze grondstof is landafhankelijk 
*17). 
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3.5.2. Kapitaal. 

Onder kapitaal wordt verstaan: de som van de economische 
waarden van machines of installaties die bij de produktie 
worden gebruikt, gewaardeerd op basis van vervangingswaarde. 
Gebouwen worden in deze beschouwing uitgesloten omdat er 
vanuitgegaan wordt dat de prijzen van gebouwen per land niet 
sterk verschillen en dat de bijdrage aan de produktiekosten 
van gebouwen ten opzichte van de andere inputs bij indus
tri~le bedrijven gering is. 
Ook grond, een produktiefaktor die in de klassieke economi
sche theorie expliciet wordt meegenomen, wordt bij de indus
tri~le produktie buiten beschouwing gelaten. Alleen bij de 
produktie van voedingsmiddelen wordt grond als produktiemid
del, als kapitaalgoed, beschouwd. 
Werkkapitaal zit in het model opgesloten in de transportkos
ten tussen de afzonderlijke deelprocessen en de voorraadkos
ten. 
Het kapitaal dat opgesloten ligt in produktiemiddelen en in 
het werkkapitaal wordt als zijnde mobiel tussen landen 
beschouwd. Er wordt uitgegaan van internationaal opererende 
producenten, die toegang hebben tot de internationale kapi
taalmarkt. 

3.5.3. Arbeid. 

De input arbeid wordt onderverdeeld naar de funktie die het 
in het produktiesysteem vervult. 
De soort arbeid die gezien de normen waaraan het produktie
systeem moet voldoen (zijnde levering van vastgestelde 
kwantiteiten per tijdseenheid tegen vastgestelde kwaliteit 
met minimale kosten) het meest cruciaal is, is de beheer
singsarbeid: het aantal manjaren dat benodigd is om de 
vastgestelde hoeveelheden produkten volgens de gestelde 
normen te produceren en af te leveren (de leidinggevenden en 
de staf-functionarissen). 
Deze arbeidsinput is bij produktiesystemen de meest schaar
se arbeidssoort *18), waarbij de schaarste omgekeerd evenre
dig is met het industrialisatieniveau van landen. 
Beheersingsarbeid kan beschouwd worden ala een tussen landen 
mobiele faktor. Echter de transportkosten van deze arbeids
soort zijn hoog, ongeveer driemaal de Nederlandse manjaren
kosten *19). 
Technologie-arbeid is een volgende arbeidsinput die afzon
derlijk wordt meegenomen. Bedoeld wordt hier arbeid die 
proces- en produktkennis bezit, zoals produktontwerpers, 
procestechnologen en onderhoud- specialisten. Naarmate een 
produkt verder ontwikkeld is wordt de produkt- en proces
informatie steeds meer opgeslagen en gedragen door de pro
duktiemiddelen zodat de technologie-arbeid afneemt *20). 
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Deze categorie arbeid wordt ook wel Research en Development 
genoemd; een arbeidsinput die slechts beperkt mobiel is. 
Research en Development is gebonden aan laboratoria die 
gevestigd zijn in hoog ge!ndustrialiseerde landen waar de 
innovatie-aktiviteiten van prodQkt en proces plaatsvinden. 

De derde categorie arbeid die in ogenschouw wordt genomen is 
de operatorarbeid; diegenen die voornamelijk uitvoerende 
aktiviteiten verrichten. Deze arbeid is te vinden bij de 
materiaalstroom in een produktiesysteem vanaf inkoop via 
produktie naar distributie en nazorg, alsmede bij de admini
stratieve arbeid. De operators zijn immobiel tussen landen, 
op enkele uitzonderingen na vanuit landen in de periferie 
van hoogge!ndustrialiseerde centra. 
De verkrijgbaarheid van operators, zoals weerspiegeld in de 
prijs per eenheid, verschilt sterk van land tot land *21). 
De totale voor de produktie benodigde arbeid (A) is op 
bovenstaande wijze onderverdeeld in A = A8 + AT + A0 
waarbij 
A8 beheersingsarbeid 

AT = technologie-arbeid 

A0 = operatorarbeid 

De hoeveelheden van deze soorten arbeid wordt uitgedrukt in 
uren (of manjaren) per beschouwde produktiehoeveelheden. 
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4. PRODUKTIESYSTEEMKOSTEN PER LOKATIE. 

Na aangegeven te hebben welke inputs en onderdelen daarvan 
van belang zijn bij produktie-aktiviteiten, wordt nagegaan 
in hoeverre de integrals produktiesysteemkosten verschillen 
afhankelijk van de produktielokatie. 
Daarbij gaan we uit van het volgende (deel)processchema: 

Figuur 6: Processchema met diverse inputonderdelen: 

K 

materiaal ~ produkt 

A=Ao+AT+AB E=Eth+Eel 

Wanneer er storingen van kwalitatieve of kwantitatieve aard 
optreden in de hier aangegeven inputstromen stagneert de 
produktie. 
Deze storingen kunnen het gevolg zijn van gebreken in de 
A8-, AT- of A0 -input en van gebreken aan de produktiemid-

delen (de interne storingen) of kunnen veroorzaakt worden 
door stagnaties in de energie- of materiaalinputs die extern 
worden toegeleverd en door stagnaties in de transportaktivi
teiten (externe storingen). 
Interne storingen zijn indirekt, voorzover A8 en AT lokaal 

worden betrokken, omgevingsafhankelijk. Hierbij wordt aange
nomen dat storingen niet veroorzaakt worden door operators. 

Externe storingen zijn per definitie omgevingsafhankelijk en 
kunnen dus per lokatie zeer verschillend zijn. Hier wordt 
niet verder ingegaan op de mate waarin landen verschillen 
ten aanzien van optredende storingen in produktiesystemen en 
op de oorzaken hiervan *22). 
Er wordt alleen geconstateerd dat er effici~ncyverschillen 
zijn tussen produktiesystemen in verschillende landen. De 
effici!ncyverschilfaktor EL' wordt beschouwd ale een functie 

van A8 en AT en de lokatie (L): 
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~L = f (A8 ,AT, L); waarbij ~L wordt uitgedrukt als een 

ratio ten opzichte van Nederland (N) 

produktiehoeveelheid in L 

produktiehoeveelheid in N 

gegeven gelijke produktiecapaciteiten, dat wil zeggen de
zelfde hoeveelheid Kapitaal. 

In deze defini~ring van de effici~ncyverschilfaktor ligt 
produktieverlies ten gevolge van produktie-uitval 
opgesloten. Vaak immers treft men situaties aan waarin de 
produktie niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, 
hetgeen leidt tot verspilling van machine- en menselijk 
kapitaal. In hoeverre daarbij sprake is van materiaalver
spilling hangt samen met de aard van het produktiesysteem. 
Hier wordt er vanuitgegaan dat er alleen bij de chemische
en de voedingsmiddelenindustrie~n sprake kan zijn van mate
riaalverliezen ten gevolge van kwaliteitsverliezen en dat 
het bij de andere industrie~n mogelijk is om het verloren 
materiaal te recyclen of om de foutieve produkten te her
stellen. 
Naarmate de produktie meer beheersingsintensief (A8 ) en 

know-how-intensief (AT) is *23), zal het effici~ncyverschil 

in lager geindustrialiseerde landen grater worden. Daarbij 
wordt aangetekend dat door import van A8 dit verschil klei-

ner wordt zodat eL met A8-ge!mporteerd groter is dan eL 

met A8-lokaal. 

Verder geldt dat er meer externe storingen in de materiaal
stroom, de energiestroom en de transporten zullen optreden 
naarmate de industrialisatiegraad lager is. 

Tengevolge van de gebrekkige industri~le infrastructuur 
(communicatie, bankwezen, adviesbureau's, distributie- en 
inkooporganen etc.) en bureaucratische neigingen treft men 
in laagge!ndustrialiseerde landen een hogere ratio indirek
ten/direkten aan dan in hoogge!ndustrialiseerde landen. 
Om die reden wordt er voor die landen een correctiefactor 
nhn ten opzichte van Nederland gehanteerd voor al die arbeid 
die niet direkt machine-gebonden is: A8 , AT en een deel van 

A0 {inkoop, administratie, distributie). 

Volgens schattingen heeft "h" de waarde 1 , 5 tot 2 afhanke
lijk van het type produktiesysteem (resp. produkt- of pro
cesgericht) en afhankelijk van het land van vestiging *24). 
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Om de extra benodigde hoeveelheid indirekte operators vast 
te kunnen stellen. wordt de totale hoeveelheid operators 
(A0 ) bezien als de som van de direkte operators (A00) en de 

indirekte operators (A0r>• zodat A0 = A00 + AOI' 

De benodigde hoeveelheid indirekte operators (A0I) varieert 

met het type produktiesysteem. 
Voor produktgerichte produktiesystemen kan het percentage 
indirekte operators (A01 ) geschat worden op 50% - 80% van 

het aantal direkte operators per ploeg *25). 
Voor procesgerichte produktiesystemen geldt bij benadering 
een fractie van 20% - 30% *25). 
Gelet op de grotere verhouding indirekten-direkten. de 
factor "h". geldt aldus dat de totale benodigde arbeid bij 
dit soort produktieomstandigheden uitgedrukt kan worden als: 

[5] 

In landen met een lage industrialisatiegraad kunnen boven
staande relaties gesubstitueerd worden voor A

1
j(in formule 

[4]). 
Tengevolge van de effici~ncyverschilfaktor stijgen de beno
digde procesinputs (A .. en K.j) omgekeerd evenredig met de 

lJ 1 

plaatselijke waarde van £L. Er wordt hierbij verondersteld 

dat de energieinput (E 1j) rechtevenredig varieert met de 

geproduceerde aantallen zodat de effici~ncyverschillen 

hierop geen invloed hebben *26). 
Voor lokale transporten (processen waarop eveneens de pro
cesinputs A, K en E van invloed zijn) geldt evenzeer een 
kostenverhogende factor van 1/EL ten opzichte van Nederland. 

In landen waar de machines en installaties worden ingevoerd 
en over grote afstanden moeten worden getransporteerd, 
stijgt de benodigde hoeveelheid kapitaal (K). Daartoe wordt 
een faktor "f" ingevoerd. 
Wanneer men per soort industria voor bepaalde produktiehoe
veelheden kostenfunkties maakt volgens de variabelen die in 
het model opgenomen zijn kan men door per lokatie vast te 
stellen: 
- wat de lokale prijzen van de inputs, de transporten. en 

het eventuele afval zijn 
- wat de waarden van de parameters £L (relatieve lokale 

effici@ncy), h (de hogere ratio indirekten-direkten) en f 
(de eventuele hogere investering) zijn 

bepalen wat de lokale produktiesysteemkosten zullen zijn. 
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De formule wordt dan: 

PSQ=~=1{Gigi+~~~)(~L(AijaL+fLKijcL+Tij)+EijeL+WijwL)+ 

~LTn(i)Q} + ~L(AQaL+fLKQcL+TQ)+EQeL [6] 

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 
Q • vastgestelde hoeveelheid eindprodukten 
L lokatie in land L 
PSQ integrale produktiesysteemkosten of integrale 

deelproduktiesysteemkosten op lokatie L 
G1 benodigde hoeveelheid grondstof van het type i *27) 

g
1 

prijs per eenheid (volume of gewicht) van grond-

k 
n(i) 

stoftype i (wereldmarktprijzen inclusief transport) 
= aantal benodigde grondstofsoorten 

aantal benodigde deelprocessen behorend bij grond
stof i 

= lokale effici~ncyverschilfaktor t.o.v. Nederland, 

aantal benodigde arbeidsuren in de Nederlandse 

situatie bij proces j behorend bij grondstof i 
vermenigvuldigd met de lokale loonkosten per uur 
(aL), waarbij voor Aij de relatie [5] geldt met 

resp~ waarden van de loonkosten aL gedifferenti~erd 

naar A0 , A8 en AT. 

fL de extra-investeringsfaktor op lokatie L; voor 

landen waar de investeringsgoederen moeten worden 
ingevoerd en over grote afstanden moeten worden 
getransporteerd; fL wordt geschat op 1,25 tot 1,50 

afhankelijk van het type land *28) 
Kij de Nederlandse investeringskosten bij proces j 

behorend bij grondstof i. 
cL lokale kapitaalkostenfaktor. In landen met grote 

investeringsrisico's kan deze worden verhoogd door 
korte afschrijvingsperioden en/of een hogere rente
voet *29) 

Tij de transportkosten van grondstof/halffabrkaat i van 

proces j-1 naar proces j. 
Eij de benodigde hoeveelheid energie bij proces j 

behorend bij grondstof i; te splitsen in thermi
sche energie (Eth) en elektrische energie (Ee

1
). 
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eL ~ de lokale energieprijzen/eenheid resp. van Ethen 

Eel· 

• de hoeveelheid milieubelastend materiaalafval bij 

proces j behorend bij grondstof 1 
= lokale kosten per eenheid afval 

transportkosten van halffabrikaten van proces n (i) 

naar proces Q (assemblage/samenvoeging) 
benodigde hoeveelheid arbeidsuren in Nederland bij 

laatste processtap (assemblage/samenvoeging) verme
nigvuldigd met de lokale loonkosten per uur. Wade
rom volgens dezelfde procedure uitgesplitst als 
vermeld onder A1j.aL. 

benodigde hoeveelheid kapitaal bij laatste proces

stap. 
= transportkosten van de eindprodukten naar de afzet-

markten van de totale hoeveelheid Q. 
~ de benodigde hoeveelheid energie bij proces Q, de 

laatste processtap, uit te splitsen naar Ethan Eel· 

Bovenstaande uitdrukking [6] geldt voor de integrale produk
tie van een hoeveelheid produkten Q, die gefabriceerd worden 
middels een aaneenschakeling van deelprocessen (P .. ), ge-

lJ 
volgd door het assemblageproces (PQ). Indien men de waarden 

van aL' fL' cL, eL, wL en £L' behorend bij de lokatie waar 

elk van deze processen plaatsvindt, invult in formula [6] 
geeft deze uitdrukking de integrale produktiesysteemkosten 
van een produktiesysteem, waarvan de deelprocessen en het 
assemblageproces verspreid kunnen zijn over verschillende 
landen. 
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5. KOSTENFUNKTIES VAN EEN AANTAL INDUSTRIETYPEN. 

Om na te gaan of het theoretisch model van een integraal 
produktiesysteem, zoals in het voorgaande beschreven, kan 
leiden tot andere uitspraken of verklaringen met betrekking 
tot internationale produktie-allocatie dan in de gangbare 
theorie@n *30) gebruikelijk is, worden in deze paragraaf een 
aantal cases behandeld aan de hand van genoemd model. 

Het is niet mogelijk om met het model de gevoeligheid voor 
internationale concurrentie te bepalen van de Nederlandse 
industria in zijn algemeenheid. De beschikbare cijfers per 
industrietak zijn daarvoor te geaggregeerd, terwijl ook een 
aantal benodigde gegevens ontbreken. 
Om toch, zij het indikatief, uitspraken te kunnen doen op 
bedrijfstakniveau is gekozen voor de case-study-methode. 
Binnen een aantal bedrijfstakken werd een produktiesysteem 
onderzocht. 

Voor de basismetaalindustrie werd de fabrikage van koper
halffabrikaten als case genomen (par.5.1) en voor de chemi
sche industrie de produktie van kunstmest (par.5.2). 
Uit de bedrijfstak land- en tuinbouw is de produktie van 
tomaten bestudeerd (par.5.3). 
Van de voedings- en genotmiddelenindustrie is de produktie 
van groenten in blik onderzocht (par.5.4) benevens de pro
duktie van slachtkuiken- vlees (par.5.5). 
Uit de sector textiel en kleding is de fabrikage van een 
bepaald soort herenkleding als voorbeeld genomen *31) (par.-
5.6). 
Genoemde produktiesystemen kunnen niet beschouwd worden als 
zijnde statistisch representatief voor de betreffende be
drijfstakken. Het onderzoek beoogt daarom oak slechts een 
indikatie te geven omtrent de mogelijke gevoeligheid voor 
internationale concurrentie van de betrokken sectoren en die 
daaraan verwant zijn. 

- 174 -



5.1. De produktie van continu gegoten draad. 

Binnen een gezamenlijk onderzoeksproject van de Economische 
faculteit van de Katholieke Hogeschool Tilburg en de afde
ling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven 
wordt bestudeerd in hoeverre (geraffineerd) koperexporteren
de ontwikkelingslanden in staat kunnen worden geacht om 
verderverwerkte produkten op basis van geraffineerd koper te 
produceren (o.a. buizen, platen, staven en profielen). 
Hier wordt de produktie van Continuous Cast Rods (C.C.R., 
continu gegoten draad), een onderdeel van dit onderzoekspro
ject, besproken. 
Continu gegoten draad wordt gebruikt als uitgangsmateriaal 
voor de produktie van koperdraad. Bij de produktie van 
C.C.R. wordt geraffineerd koper (in de vorm van koperkatho
den) in een continu proces bewerkt tot dikke draden (0 8-20 
mm). Deze draden worden vervolgens tot dunne draad getrok
ken. In figuur 7 is het produktieschema weergegeven van 
koperdraad. 
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Figuur 7. Het processchema van C.C.R.'s. 

Cu-erts 

- A -ertsverwerking - K en smelten -
....-! E -

Blisterkoper .,, 
....-! A -

raffinaderij - K -- E -
--------------------(I) 

.. , 
C.C.R.-

geraffineerd 
koper 

--
installatie ----

90.000 ton 
C.C.R. 's 

A :Ao 66 manjaren 

!T 6 manjaren 
= 3 manjaren 

B 

K = f 75 mln. 

E 2,2 GJ 

---------------(I) 

....-! - A 

draadtrekking - K -- E -
koperdraad (I) systeemgrens 
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De hierondervolgende achterliggende produktiegegevens zijn 
gebaseerd op gegevens over 1984 van een Europese onderneming 
en bronnenstudie *32). 

Produktiegegevens 

Jaarlijks produktievolume 90.000 ton 
grondstofhoeveelheid 90.000 ton 
prijs per ton aangevoerde grondstof f 4572 (1) 
gemiddelde voorraad grondstof(2 weken) 4.000 ton 

Operators direkt (3 ploegen) 
Operators indirekt (geschat) (2) 
beheersingsarbeid 
technologie-arbeid 

Kapitaal 
afschrijvingsperiode 
rentevoet 
kapitaalkostenfactor 

52 
14 

3 
6 

f 75 mln. 
15 jaar 

9% 
12% 

Energie/ton 
aardgas 
electriciteit 

68m 3 (54 kg petroleum) 
100 kwh 

Hulpmaterialen/ton 
water 
coating 
emulsievloeistof 
be its 
voorraad c.c.R. 
verpakkingskosten 
vervoerkosten 
pijplijnkosten 

400 1. 
0,07 1 
0,3 1 
1 • 3 1 

4000 ton 
5% 
p.m. 
p.m. 

(1) Metals analysis and outlook, Metals and Minerals Publi
cations, London 1984 (1$ = f 3,24), London Metal Ex
change, L.M.E., prijs, inclusief transportkosten. 

(2) Op basis van Europese producent van dikke draad. 

- 177 -



Met behulp van deze produktiegegevens kan de volgende kos
tenfunktie worden opgesteld: 

Produktiesysteemkosten (in guldens): 
grondstofkosten 
vervoerkosten 

pijplijnkosten grondstof 
operatorkosten 

technologie- en beheersings-
kosten 

kapitaalkosten 

energiekosten/ton 

hulpmateriaalkosten 
vervoerkosten C.C.R. 

pijplijnkosten C.C.R. 

verpakkingskosten 
overige kosten 

90.000.g 
90.000.TL + 90.000.TQ (1) 

90.000.g.t.r/12 (2) 
1/£L.aOL(52 + 14h)(3) 

3.a8L + 1/£L.6.aTL'h 

75.10 6
• CL 

68.ethL + 100.eelL 
+ f 2,-/ton 

90.000.TQL+ 90.000.TQO 

90.000.pQL .tQ .r/12 (4) 

f 3,-/ton 
f 2,-/ton 

(1) TL vervoerkosten over land per ton, met TL= 11£V TN 

T0 vervoerkosten over zee per ton 

(2) t 
( 3) h 

europese vervoerkosten over land 

vervoertijd + wachttijd in maanden 
faktor die het hoger benodigde aantal indirekten 
weergeeft; aOL' a 8L en aTL zijn de loonkosten op 

jaarbasis voor resp. de lokale operator-, 
beheersings- en technologie-arbeid 

(4) pQL= de som van de materiaalkosten en de produktiekosten 

van de eindprodukten Q 

De situaties die in deze case in beschouwing genomen worden 
zijn: 

I Produktie van C.C.R. in Europa met transport van geraffi
neerd koper uit Zambia. 

II Produktie van C.C.R. in Zambia met transport van C.C.R. 
naar Europa, met ge!mporteerd management (de huidige 
situatie in Zambia). 
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Situatie I:Produktie in Europa. 
Voor situatle I gelden de volgende prljsfaktoren: 
- prijs/ton geraffineerd koper (L.M.E. prijs) = f 4572,-
- loonkosten operators f 40.000,-/jaar 
- hager gekwalificeerde technici(AT) f 100.000/jaar 

- loonkosten beheersingsarbeid (A8 ) f 150.000/jaar 

- aardgas f 0,45/m'; elektriciteit f 0,10/kwh 
- transportkosten over land (Lusaka-Dar Es Salaam) p.m. 
- tijdsduur van het vervoer over land 20 dagen 
- transportkosten over zee (Dar Es Salaam - Rotterdam) p.m. 
- tijdsduur van het vervoer over zee 24 dagen 
- CL = 0,12 

- e:L = 1. 

- h .. 1 

De Europese integrale produktiekosten per ton zijn dan: 

grondstofkosten/ton 
operatorkosten/ton 
technologie- en beheersingskosten 
kapitaalkosten 
energiekosten 
kosten van hupmaterialen 
verpakkingskosten 
werkkapitaalkosten 
overige kosten 

totaal produktiekosten 

Totaal produktiesysteemkosten 

= f 4572.-
29,-
12.-

100,-
41 • -
2,-
3.-

42,-
2,-

f 238,-

f 4810,-

De totale produktiesysteemkosten van 90.000 ton C.C.R. zijn 
daarmee f. 432,9 mln. 
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Situatie II: Produktie in Zambia. 
Voor Zambia gelden de volgende prijsfaktoren: 

EL varieert van 0.7 tot 0,9 met ge!mporteerde beheersings

arbeid 

prijs/ton geraffineerd 
(L.M.E. prijs - transportkosten Europa 

Kosten per operator per jaar: 15% Ned. 
kosten technologie-arbeid per jaar 
kosten beheersingsarbeid per jaar (ge!mp.) 
energiekosten/kg petroleum (eth) 

energiekosten elektriciteit 
transportkosten over land (2) 
transportkosten over zee (2) 
tijdsduur totaal 
extra investeringsfaktor (fL) 

faktor h 

(1))- f 3966,
= f 6000,
= f 18000,

f 300000,
= f 0,60 

f 0,05/kwh 
= f 548,-/ton 

f 297,-/ton 
24 dagen 

1,25 

1 '5 

(1) De transportkosten zijn f 576/ton (vervoer) plus f 30,
pijplijnkosten. 

(2) Gebaseerd op containervervoer. In Zambia wordt sinds 
1983 CCR ge~xporteerd, verpakt in plastic folie. De 
transportkosten worden hierdoor sterk gereduceerd. Het 
is evenwel de vraag of bij transport in plastic folie de 
kwaliteit in voldoende mate gehandhaafd kan blijven. 
Misschien kan dit nog wel bij export naar de regionale 
markten zeals thans gebeurt, maar bij export naar West 
Europa lijkt dit dubieus te worden. 
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In tabel 1 ZlJn de produktiekosten per ton CCR bij resp. 
EL = 0,7, 0,8 en 0,9 weergegeven: 

Tabel 1: De produktiekosten per ton CCR in Zambia bij ver
schillende effici~ncy-faktoren. 

0,7 

grondstofkosten/ton f 3966,- f 3966,- f 3966,-
operatorkosten/ton 7,- 6,- 5,-
technologie- en beheersings-

arbeidskosten/ton 13,- 12,- 12,-
kapitaalkosten 177.- 154,- 138,-
energiekosten (1) 25,- 25,- 25.-
hulp-materiaalkosten 2,- 2,- 2,-
verpakkingskosten 3,- 3,- 3,-
werkkapitaalkosten (2) 39,- 38,- 38,-
overige kosten 2,- 2,- 2 -' transportkosten (3) - 876,- - 876,- 876,-

-------- -------- --------
totaal produktiekosten f 268,- f 242,- f 225,-

-------- -------- --------
totaal produktiesysteem-

kosten f 5110,- f 5084,- f 5067,-
------------------------------------------------------------
(1} Aangenomen is dat 30% van de energiehoeveelheid in 

Europa aangewend wordt voor verwarming. 
(2) Gebaseerd op 2 produktieweken voorraad grondstof en 1 

maand voorraad eindprodukten. 
(3) f 845,- vervoerkosten + f 31,- pijplijnkosten. 
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Samengevat levert de vergelijking van de produktie in Zambia 
met die in Europa het volgende beeld: 

Tabel 2: Produktiekosten/ton in guldens in Zambia versus die 
in Europa voor afzet op de Europese markt. 

--------------------------------------------------~---------
Europa 

Kosten 

Zambia 
t:L"' 0,7 

Zambia 
e:L= 0,8 

Zambia 
e:L= 0,9 

verschil 
ZambiaEuropa 
(e:L=0,9) 

------------------------------------------------------------
grondstof 4572 3966 3966 3966 -606 
operator 29 7 6 5 -24 
technologie- en 
beheersing- 12 13 12 12 0 
kapitaal 100 177 154 138 +38 
energie 41 25 25 25 -16 
hulp-
materialen 2 2 2 2 0 
verpakkings- 3 3 3 3 0 
werkkapitaal 42 39 38 38 -4 
transport 876 876 876 +876 
overige 2 2 2 2 0 

totaal produktie-
kosten 238 268 2ll2 225 -13 

totaal produktie-
systeem- ll810 5110 5084 5067 +257 
kosten 

Conclusie C.C.R.'s 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Zambia een groat produk
tiekostennadeel heeft. In de meest gunstige situatie (&L = 

0,9) bestaat er een produktiekostennadeel van 
f 257,-/ton ten opzichte van de Europese situatie. 
Het voordeel van de lagere operatorkosten en de lagere 
energiekosten wordt tenietgedaan door de hogere kapitaal
kosten en vooral de hoge transportkosten van continu gegoten 
draad, tengevolge van het noodzakelijke containervervoer ter 
bescherming van het eindprodukt. Met enige voorzichtigheid 
kan uit de vergelijking afgeleid worden dat, waar het gaat 
om produktiekosten, de produktie van C.C.R.'s lokatie-indif
ferent is. 
De allocatiefaktor die rest is de transportkostenfaktor. De 
conclusie voor Zambia en aanverwante koperproducerende 
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landen als Zafre en wellicht ook Peru is dat export van 
halffabrikaten als C.C.R. naar de E.E.G. of de V.S. niet tot 
de re@le mogelijkheden behoort. Aangezien de produktie van 
de andere halffabrikaten, buizen en platen, op'dezelfde 
soort technologie berust en eveneens hoge transportkosten 
met zich meebrengt bij verre exporten, geldt deze conclusie 
naar alle waarschijnlijkheid voor de hele lijn halffabrika
ten op basis van koper. 
Wat rest voor deze landen is produktie voor de lokale of 
regionale markt mits deze voldoende groot is, gezien de 
grote 'economies of scale' die bij dit soort produktiesys
temen optreden. De transportkosten vanuit Europa van C.C.R. 
naar deze landen laten een zekere ruimte toe voor lokale 
produktie en lokale afzet (in Zambia+ f 600,- in de guns
tigste situatie). Export vanuit Zambia naar de omringende 
landen laat eveneens ruimte toe tengevolge van de hoge 
transportkosten overland vanaf de haven van Dar Es Salaam 
van Europese produkten. 

De nog zeer kleine potenti~le afzetmarkt in de regionale 
markt rond Zambia, volgens schattingen ongeveer 6000 ton 
*33), laat lokale produktie van continu gegoten draad op 
basis van de hier besproken (Southwire) installatie op 
economische gronden niet toe. (6% van de gefnstalleerde 
capaciteit zou slechts benut worden!) 
Ook op verder afgelegen markten, het Midden Oosten en Zuid
Oost Azi~, heeft Zambia ten opzichte van de lokale en de 
Europese producenten een transportkostennadeel. Van Zambia 
naar Dar Es Salaam kost f 548,-/ton, tegenover ongeveer 
f 340,-/ton vanuit Europa naar Dar Es Salaam. 
De algemene conclusie die volgt is dat Europese producenten 
van C.C.R. op de E.E.G. markt'geen concurrentie hebben te 
duchten van koperexporterende landen als Zambia, Za!re, 
Chili en Peru, en dat de mogelijkheden voor "resource-based" 
industrialisatie op basis van koper voor de kleine koperpro
ducerende landen als Zambia en Zafre beperkt zijn. 
Gezien de hoge transportkosten van C.C.R.'s en de lokatie
indifferente produktiekosten neigt de produktie van C.C.R. 
en andere koper-semi's naar "local for local", op die plaat
sen waar sprake is van een voldoende grote afzetmarkt *34). 
Voor landen met een kleine regionale markt als Zambia hangen 
de mogelijkheden voor lokale produktie voor deze regionale 
markt sterk samen met de toepasbaarheid van "scaling-down" 
technieken. Een goed voorbeeld daarvan lijkt het Outokumpu
systeem dat daar wordt toegepast voor de produktie van 
continu gegoten draad op kleine schaal (tot 6000 ton). Nader 
onderzoek zal aantonen in hoeverre deze produktiewijze 
internationaal concurrerend kan z1jn. 
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5.2. De produktie van kunstmest. *35) 

Kunstmestproduktie is een voorbeeld uit de bedrijfstak 
chemische industria. 
In deze case wordt nagegaan in hoeverre de kunstmestproduk
tie, die gekenmerkt wordt door hoge kapitaalinvesteringen, 
een hoge energie-input (aardgas) en een hoogwaardige techno
logie, gebonden is aan lokaties in hoogge!ndustrialiseerde 
landen. 
Tot op heden wordt een aanzienlijk deel van de benodigde 
kunstmest door de lager ge!ndustrialiseerde landen ge!mpor
teerd; 40% van het lokaal verbruik (+ 10 miljoen ton), 
waarbij de eigen produktie van daze landen 15 miljoen be
draagt *36). Ook Nederland speelt bij de exporten naar 
ontwikkelingslanden een belangrijke rol. 
De vraag die hier gesteld wordt is of lager ge!ndustriali
seerde landen, die de beschikking hebben over aardgas, tegen 
lagere kosten kunstmest kunnen produceren dan men voor de 
importen betaalt. In deze studie wordt India daarbij als 
case behandeld. 
Ook wordt nagegaan in hoeverre de olie-exporterende landen 
als Saoedi -ArabH! de wereldmarkt voor kunstmest kunnen gaan 
be!nvloeden. Dit in verband met de grote beschikbaarheid aan 
aardgas in die landen. 
De onderhavige case study is gebaseerd op een kunstmestpro
duktie (NPK 17-17-17) *37) van 300.000 ton per jaar, met als 
bijprodukt 155.000 ton ammoniumnitraat (AN). De gehanteerde 
technologie ls op alle lokaties dezelfde verondersteld, 
hetgeen realistisch is, gezien"het feit dat de fabrieken in 
licentie van Westerse bedrijven gebouwd worden. 
In fig. 8 is het processchema weergegeven van NPK 17-17-17. 
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Figuur 8. Het processchema 
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5.2.1. Toelichting op het processchema. 

De gemengde kunstmest NPK 17-17-17 bevat de elementen stik
stof, fosfor en kalium in de vorm van N2, P2o

5 
en K2o (in de 

verhouding 1:1 :1). Technologisch gezien zijn er drie berei
dingswijzen: de fosforzuurroute, de nitrofosfaatkristallisa
tieroute en de nitrofosfaatprecipitatieroute. In dit schema 
is gekozen voor de nitrofosfaatkristallisatieroute. Bij het 
produktieproces van kunstmest volgens die route kunnen een 
drietal stappen onderscheiden worden, te weten: 
1. ammoniakproduktie 
2. salpeterzuurproduktie 
3. NPK 17-17-17 produktie. 
Deze processen worden toegelicht aan de hand van de voor het 
produkiekostenmodel relevante faktoren. 

5.2.1 .1. Ammoniakproduktie. 

De geproduceerde ammoniak (NH
3

) dient als input voor zowel 

de salpeterzuurproduktie als de NPK 17-17-17 produktie. De 
grondstof is aardgas. Voor de produktie van 130.000 ton 
ammoniak is 161', 7 miljoen m3 aardgas nodig (gebaseerd op de 
energiewaarde en samenstelling van Nederlands aardgas). De 
vestigingsplaats van een ammoniakfabriek is daardoor sterk 
gebonden aan de beschikbaarheid van aardgas. 
De investeringen in machines en installaties voor een ammo
niakfabriek met een capaciteit van 130.000 ton per jaar, 
bedragen ongeveer f 170 miljoen *38). De machines zijn 
volcontinu in bedrijf; er werken 60 operators in vier ploe
gen. De totale bedrijfsleiding bestaat uit 5 mensen. 
Het gehele machinepark wordt eens in de twee jaar aan een 
grondig onderhoud onderworpen. In totaal zijn daar ongeveer 
100.000 arbeidsuren voor nodig. Op jaarbasis betekent dit, 
dat er 30 onderhoudsmonteurs nodig zijn *39). Deze zijn niet 
noodzakelijkerwijze in vaste dienst, ze kunnen ook extern 
betrokken worden. 
De benodigde energie in de vorm van kracht, bedraagt 1,68 
miljoen kwh. Door toevoeren van lucht aan het proces wordt 
de stikstof gewonnen. 

5.2.1.2. Salpeterzuurproduktie. 

Het geproduceerde salpeterzuur dient als input voor de NPK 
17-17-17 fabriek. Het salpeterzuur wordt verkregen door 90% 
stofvrije lucht met 10% ammoniak (volume) te mengen bij 
bepaalde druk en temperatuur. Het mengsel wordt verbrand en 
vervolgens afgekoeld, waarbij als katalysator platina wordt 
gebruikt. Technisch gezien is terugwinning van platina 
mogelijk (tot 70 a 75%), maar dit vergt extra investeringen. 
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De gewichtstoename bij de salpeterzuurproduktie (300 ge
wichtsdelen ammoniak leiden tot 1000 gewichtsdelen salpeter
zuur) heeft tot gevolg dat deze dicht bij de NPK 17-17-17 
fabriek zal plaatsvinden. 

De investeringen in machines en installaties voor een salpe
terzuurfabriek met een capaciteit van 225.000 ton per jaar 
bedragen ongeveer f 53 miljoen *40). Er werken 20 operators 
in vier ploegen. De bedrijfsleiding is in handen van twee 
mensen. Het onderhoud biedt per jaar werk aan 14 mensen. 
De benodigde energie in de vorm van kracht bedraagt 2,0 
miljoen kwh. 

5.2.1.3. NPK 17-17-17 produktie. 

De NPK 17-17-17-fabriek heeft als voornaamste inputs de 
halffabrikaten ammoniak (NH

3
) en salpeterzuur (HN0

3
)met 

daarnaast de grondstoffen fosfaat en kaliumchloride. De ruwe 
fosfaten komen hoofdzakelijk uit Marokko en de VS, terwijl 
de kaliumchloride grotendeels afkomstig is uit Frankrijk en 
Canada. Door de inputs zoveel mogelijk in vloeibare vorm aan 
te leveren, kan het gebruik van water en stoom in het fabri
kageproces tot een minimum beperkt worden *41). 
De outputs bestaan uit 300.000 ton NPK ~7-17-17, met als 
bijprodukt 155.000 ton ammoniumnitraat (op jaarbasis). 
Daartoe moet voor circa f 128 miljoen in machines en in
stallaties ge!nvesteerd worden. Er werken 50 operators in 4 
ploegen terwijl de bedrijfsleiding uit 3 mensen bestaat. Het 
onderhoud van de machines.en installaties vergt 18 manjaren. 
De benodigde kracht bedraagt 21,2.10 6 kwh, de behoefte aan 
aardgas omvat 5,4.10 m3

• 
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5.2.3. Algemene kostenfunktie. 

Op grond van de gegevens in het processchema kan de volgende 
kostenfunktie opgesteld worden met het in paragraaf 4 be
schreven model: 

Produktiekosten: 
1. Ammoniakpro~~ktie: 

grondstofkosten 161,7.10 6 
g1 

1 operatorkosten - .a0L(60 
EL. 

+ 8h) 

beheersingskosten h 
£L.5.aBL 

technologiekosten (arbeid) h· 
- .30.aTL 
EL. 

kapi taalkost.en 1 6 
-:- .fc,170.10 .cL 
EL 

energiekosten 1,68.10 6 .eelL 

2. Salpeterzuurproduktie: 
grondstofkosten 22,5 g2 

operatorkosten 1 
£L·aoL(20 + 3h) 

beheersingskosten h 
- .5.aBL 
EL 

technologiekosten (arbeid) h 
EL.14.aTL 

kapitaalkosten ~L .fL .53.10
6 

.cL 

energiekosten 2,0.1 0 6 .eelL 
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3.NPK 17-17-17 produktie: 
grondstofkosten 164.730.g

3 
+ 85~200.g 4 

vervoerkosten grondstof 164.730.T3L (1)+164.730.T30((1) 

+ 85.200 T4L (1) + 85.200 T40 (1) 

pijplijnkosten 

grondstof 

operatorkosten 

beheersingskosten 

/ 

~.a0L(50+6h) 
h 
£L3.aBL 

h technologiekosten (arbeid)- .18.aTL 
e:L 

kapitaalkosten 

energiekosten 

vervoerkosten 

pijplijnkosten kunstmest 

(1) TL transport over land 

T
0 

transport over zee 

300.000 • TQL+300.000 .TQO 

r 
300.000.pQL'tQ'12 

De totale produktiesysteemkosten ZlJn de som van de kosten 
van ammoniakproduktie, de kosten van salpeterzuurproduktie 
en de kosten van NPK 17-17-17 produktie. Daarbij is aange
nomen dat de ammoniak-, de salpeterzuur- en de NPK 17-17-17-
fabriek een complex vormen. De kosten van het transport van 
ammoniak en salpeterzuur zijn dan te verwaarlozen. 
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5.2.4. De Nederlandse integrale produktiesysteemkosteno 

De parameters in de kostenfunktie van par. 5.2.3. hebben in 
Nederland de volgende waarden: 

g1 = f 0,45/m3 aardgas T30 .. f 30,-/ton (2) 

g2 f 50.000/kg platina T40 = f 65,-/ton (3) 

g3 f 120/ton fosfaat t maand g 
g4 f 270/ton kaliumchloride TQO f 30,-/ton 

ao f 40.000/jaar TQL 0 (!f) 

a = B f 150.000/jaar PQL f 650,-/ton 

NPK 17-17-17 
a = T f 50.000/jaar tQ = 11/2 maand (5) 

eelL f 0,10/kwh h 

ethL f 0,45/m3 aardgas . e:L 

T3L= T4L = 0 (1) fL - 1 

cL=0,16 r 0, 10 

(1) De prijzen van de grondstoffen zijn f.o.b. (free on 
board). , 
(2) De ruwe fosfaten komen uit de V.S. 
(3) De kaliumchloride komt uit Canada. 
(4) De prijs van de kunstmest is f.o.b. 
(5) tQ is de vervoertijd bij transport naar India. 

De integrale produktiesysteemkosten in Nederland bedragen: 
kosten ammoniakproduktie f 105.103.000 
kosten salpeterzuurproduktie 11.725.000 
kosten NPK 17-17-17 produktie - 81.416.000 
transportkosten naar India 11.437.000 

Totale produktiesysteemkosten 
bij export naar India f 209.681.000 

De kostprijs per ton NPK 17-17-17 naar de Indiase haven 
bedraagt f 698,-. 
Bij de berekening van deze kostprijs is nog geen rekening 
gehouden met de eventuele opbrengsten van de ammonium
nitraat. 

- 190 -



Wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eindpro
dukten kunstmest en ammoniumnitraat (AN), wordt de koatprijs 
f 465,- per ton eindprodukt. In het vervolg van deze studie 
wordt alleen gekeken naar de koaten per ton NPK 17-17-17. De 
opbrengsten van de ammoniumnitraat zijn voor alle lokaties 
dezelfde verondersteld. 

5.2.5. De integrale produktiesysteemkosten in India en 
Saoedi-Arabi~. 

De in de vorige paragraaf berekende integrale kosten gelden 
voor de situatie dat de kunstmest in Nederland gefabriceerd 
wordt en vervolgens ge@xporteerd wordt naar India. Hier 
wordt nagegaan in hoeverre het economisch aantrekkelijk is 
de produktie op de betreffende afzetmarkten te laten plaats
vinden. Door verschillende waarden van de effici~ncyver

schilfaktor (EL) te hanteren kan de gevoeligheid van de 

integrale kosten uitgerekend worden voor deze faktor. Deze 
gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor India en voor 
Saoedi-Arabi~. 

5.2.5.1. India. 

De produktie in de lager gefndustrialiseerde landen als 
India ligt beduidend lager dan de behaalde produktie in 
hoogge!ndustrialiseerde landen. De bezettingsgraad ligt in 
de orde van grootte van 50 tot 70%, terwijl in het Westen 90 
a 95% normaal is *42). 
De oorzaken voor deze lagere effici~ncy zijn in volgorde van 
belangrijkheid: 
1. problemen met betrekking tot procesregeling en onderhoud; 
2. gebrekkige infrastruktuur en 
3. aanvoerproblemen grondstoffen. 
De effici~ncy kan evenwel aanzienlijk verhoogd worden door 
import van beheersingsarbeid uit het Westen *43). 
Nagegaan wordt in hoeverre de zeer lage lonen (5% van Neder
land) en het wegvallen van de t~ansportkosten vanuit Europa 
de verhoging van de kapitaalkosten ten gevolge van de lagere 
effici~ncy compenseren. Deze berekeningen worden hierbij 
uitgevoerd voor 2 situaties: produktie met lokaal management 
en produktie met Westers, gefmporteerd management. 
In laatstgenoemde situatie wordt de faktor h op 1 ,5 gesteld 
die dan alleen van invloed is op de indirekte operators en 
de technologie-arbeid. 
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De parameters in de kostenfunktie van 5.2.3. hebben de 
volgende waarden: 

g1 f o.45/m 3 aardgas T30 f 30,-/ton 

g2 f 50.000/kg platina T40 "' f 65,-/ton 

g3 f 120.-/ton fosfaat t "' 1 1/2 maand g 
g4 "' f 270.-/ton kaliumchloride T3L T4L 0 (1) 

aOL f 2.000/jaar (4) TQL "' TQO "" 0 

aBL 
s> 1 2. 000 I j aar ( 4 ) tQ 1/2 maand (2) ~ 

8 TL f 4.000/jaar (4) fL "' 1 (3) 

eelL= f 0,1 0/kwh (5) r o. 10 

ethL= f 0,45/m 3 aardgas (5) CL "'0,16 

PQL f 650,-/ton 

h = 2 

(1) De grondstofprijzen zljn f.o.b. 
(2) De rijpingsperiode van kunstmest is 1/2 maand. 
(3) De benodigde machines en installaties worden bij subcon

tractors betrokken. 
(4) Jaarloon van een operator bedraagt 5% t.o.v. Nederland, 

een monteur verdient 2 maal'zoveel, een manager 6 maal 
zoveel. 

(5) Energleprijzen zijn gelijkgesteld aan die in de Neder
landse situatie. 

De integrale produktiesysteemkosten voor de verschillende 
waarden van bij deze twee situaties kunnen nu bepaald 
worden middels het in paragraaf 5.2 beschreven model. 
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Tabel 3: Integrale produktiesysteemkosten in India. 

kosten 

ammoniakprod. 
salpeterzuurprod. 
NPK 17-17-17 prod. 

Totaal produktie-
systeemkosten 

verschil met import 
uit Nederland 

A8 lokaal 

€L= 0,5 €L= 0,6 

f128.597.000 f119.319.000 f112.693.000 
- 18.709.000 - 1 5 • 81 1 • 000 - 13.742.000 
-100.789.000 - 93.849.000 - 88.874.000 
----------- ------------ ------------

f248.095.000 f228.979.000 f215.309.000 

(209.681.000) +f 38.414.000 +f 19.298.000 +f 5.628.000 
-----------------------------------------------------------
kosten 

ammoniakprod. 
salpeterzuurprod. 
NPK 17-17-17 prod. 

Totale produktie-
systeemkosten 

Verschil met import 
uit Nederland 

f107.983.000 
- 12.691.000 
- 85.647.000 
------------
f206.321.000 

A
8 

ge!mporteerd 

€L = 0,9 

f104.154.000 f101 .093.000 
- 11.495.000 - 10.538.000 
- 82.769.000 - 80.467.000 
------------ ------------
f198.418.000 f192.098.000 

(f 209.681.000) -f 3.360.000 -f 11.263.000 -f 17.583.000 

De produktiekosten in de situatie met lokale 
beheersingsarbeid zijn in alle gevallen hoger dan bij import 
vanuit Nederland. Het kostennadeel in procenten bedraagt 
resp~ 18.1% (gL ~ 0,5), 9,1% (gL = 0,6) en 2,6% (£L• 0,7)~ 

De import van beheersingsarbeid leidt in alle gevallen tot 
een procentueel kostenvoordeel ten opzichte van Nederland 
ter grootte van resp. 1,4% (gL= 0,8), 5,2% (£L= 0,9) en 8,2% 

(gL= 1). Tussen £L= 0,7 en eL= 0,8 ligt de situatie, waarbij 

het uit het oogpunt van produktiekosten niets uitmaakt of 
men importeert of lokaal produceert. 
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5.2.5.2. Kunstmestproduktie in Saoedi-Arabi~. 

In Saoedi-Arabi~ beschikt men over zeer grate hoeveelheden 
aardgas, dat nog nauwelijks voor industri@le toepassingen 
wordt aangewend. Vergeleken met Nederland kan de prijs van 
aardgas in Saoedi-Arabi@ op ten hoogste f 0,10/m 3 geschat 
worden *44). 
Gezien de zeer prijs van het aardgas en de grote be
nodigde hoeveelheden bij de kunstmestproduktie, ligt het 
voor de hand na te gaan in hoeverre OPEC-landen a 1 s Saoed i
Arabi@ concurrerend kunnen zijn voor de wereldmarkt van 
kunstmestprodukten. Tegenover het voordeel van het goedkope 
aardgas staat daarbij het nadeel van de noodzaak tot import 
van zowel de technologie-arbeid als de beheersingsarbeid 
tengevolge van de nog zeer lage industri@le ontwikkeling in 
Saoed i -Arab UH' 

Bij deze arbeidsimport kunnen effici@ncyverschilratio's 
bereikt worden vari@rend van 0,8 tot 1,0 ten opzichte van 
Nederland • 
De parameters in de kostenfunktie van 5.2.3 hebben bij 
produktie in Saoedi-Arabi@ de volgende waarden: 

g, f 0, 1 o lm" aardgas T40 = f 65,-/ton 

g2 f 50.000/kg platina t - 1 maand g 
g3 f 120,-/ton fosfaat T3L = T4L = 0 

g4 f 270,-/ton kaliumchloride TQL TQo= o 
aoL= f 40.000,-/jaar tQ 1/2 

aBL= f 300.000,-/jaar r 0,10 

8 TL= f 50.000,-/jaar PQL f 650,-/ton 

fL h = 1(1) 

CL 0,16 

eelL f 0,10/kwh 

ethL f 0,10/m3 aardgas 

T30= f 30,-/ton 

( 1 ) In deze situatie is de zeer marginale invloed van de 
indirekte operators buiten beschouwing gelaten. 
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Op basis van deze parameterwaarden zijn de te verwachten 
produktiesysteemkosten op basis van 300.000 ton NPK 17-17-17 
per jaar in Saoedi-Arabi@: 

Tabel~Produktiesysteemkosten in Saoedi-Arabi~ per ton NPK 
17-17-17 

Kosten 

ammoniakproduktie f 56.918.000 
salpeterzuurprod. - 14.550.000 
NPK 17-17-17 prod. - 87.430.000 

------------
totale produktie- f158.898.000 

verschil met Ned. 

f 52.560.220 
- 13.080.555 
- 84.016.200 
------------
f149.656.975 

£ = 1 
L 

f 48.868.000 
- 11.905.000 
- 81.360.430 
------------
f142.133.430 

(= f 198.244.000) -f 39.346.000 -f 49.587.000 -f 56.111.000 

De kostprijs per ton NPK 17-17-17 varieert van f 530,
(£L= 0,8) via f 499,- (£L= 0,9) tot f 474,- (£L= 1). 

De besparingen zijn in procenten resp. 20%, 25% en 28% 
oftewel een extra cash flow van resp. f 39,5 mln., 
f 48,7 mln. en f 56,2 mln. bij gelijkblijvende verkoop 
prijzen. 
Navolgende tabel geeft de kostenverschillen van de 
NPK 17-17-17-produktie in Saoedi-Arabi@ en India ten op
zichte van Nederland. 
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Tabel 5: De kostenverschillen van NPK 17-17-17 in Saoudi-Arabie en India (t.o.v. Nederland) 

Saoudi-Arabie 
~-lokaal 

India 
~-geimporteerd 

tL • 0,8 tL• 0,9 EL - I tL• 0,5 tL• 0,6 t - 0, 7 tL• 0,8 tL• 0,9 EL-L 
I. Ammoniak + 47.695.000 + 52.273.000 + 55.845.000 - 23.814.000 - 14.536.000 - 7.910.000 - 3.191.000 + 629.000 + 3.6t4.000 

grondstof + 56.595.000 + 56.595.000 + 56.595.000 0 0 0 0 0 0 

arbeid 2. 100.000 - I. 300.000 - 750.000 + 3.386.000 + 3. 597.000 + 3.747.000 + 3.609.000 + 3.651.000 + 3.6t4.000 

kapitaal - 6.800.000 - 3.022.000 0 - 27.200.000 - 18.133.000 - 11.657.000 - 6.800.000 - 3.022.000 0 

energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Sal!!· zuur - 2.945.000 - 1.476.000 - 300.000 - 7.104.000 - 4.116.000 - 2.136.000 - 1.086.000 + 1:>9.000 + 1.0(.7 .000 

arbeid 825.000 - 534.000 - 300.000 + 1.376.000 + 1.447.000 + 1.498.000 + I .034.000 + 1.051.000 + I .Ot7 .000 

"' kapitaal 2.120.000 - 942.000 - 8.480.000 - 5.563.000 - 3.634.000 - 2.120.000 - 942.000 0 0'\ 

energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. NPK 17-17-17- 4.630.000 - 1.258.000 + I .440.000 - 7.363.000 - 423.000 + 4.552.000 + 7. 779.000 + 10.657.000 + 12.959.000 

grondstof 0 0 0 178.000 - 178.000 - 178.000 - 178.000 - 178.000 - 178.000 

arbeid 1.400.000 - 872.000 - 450.000 + 2.670.000 + 2.783.000 + 2.882.000 + 2.452.000 + 2.486.000 + 2.512.000 

kapitaal 5.120.000 - 2.276.000 0 - 20.480.000 - 13.653.000 - 8. 777.000 - 5.120.000 - 2.276.000 0 

energie + 1.890.000 + I. 890.000 + I .890.000 0 0 0 0 0 0 
transport 0 0 0 + 10.625.000 + 10.625.000 + 10.625.000 + 10.625.000 + 10.625.000 + 10.625.000 

TOTAAL + 40.120.000 + 49.539.000 + 56.985.000 - 38.281.000 - 19.075.000 - 5.494.000 + 3.So2.ooo + 11.395.000 + 17.710.000 



In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de energie- en 
grondstofkosten bij dalende effici~ncy gelijk blijven. 
Towers *45) stelt dat de aardgas- en energiekosten toenemen 
met een faktor 0,5 van de onderbezettingsgraad. Een effi
ci@ncyverschilfaktor van 70% betekent dan dat de energie- en 
aardgaskosten met 15% toenemen. Vooral in India, waar de 
voordelen toch al twijfelachtig zijn, kan deze extra kosten
faktor een produktiekostenvoordeel veranderen in een nadeel. 

5.2.6. Conclusie. 

Uit bovenstaand schema blijkt duidelijk dat Saoedi-Arabi~ 
een zeer sterke positie kan gaan innemen op de wereldmarkt 
voor kunstmest. Het grondstoffenvoordeel is dermate groot 
dat de Europese producenten op de exportmarkten hun aandeel 
zullen gaan verliezen. Ondanks het feit dat de techno
logische ontwikkeling in de hoogontwikkelde landen plaats
vindt en het feit dat de Arabieren met ge!mporteerde arbeid 
moeten produceren. 
Alleen met handhaving van invoerheffingen zal de binnen
landse markt van de Europese producenten (de E.E.G.) op 
korte en middellange termijn beschermd kunnen worden. 
Landen als India, waar sohaarste is aan brandstof, dus ook 
aan aardgas, kunnen op dit moment nog nauwelijks ooncur
rerend produoeren ten opzichte van de Europese producenten 
ten gevolge van de nog te lage effici@ncyverschilfaktor. 
Deze veroorzaakt een verhoging van de kapitaal- en energie
kosten die de lagere arbeidskosten onvoldoende compenseert. 
Ten opzichte van potenti@le OPEC-producenten van kunstmest 
zijn landen als India kansloos te noemen. 
Voor zowel Europa als India geldt dat de extra transport
kosten vanuit Saoedi-Arabi~ (+ f 35/ton) in geen verhouding 
staan tot het produktiekostenvoordeel in Saoedi-Arabi@ van + 
f 170,- per ton. 
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5.3. De produktie van tomaten. 

Tomatenproduktie is gekozen als een voorbeeld uit de be
drijfstak land- en tuinbouw. Dit om na te gaan welke fakto
ren een eventueel produktiekostenvoordeel opleveren voor 
minder ontwikkelde landen en hoe groot dit eventuele kosten
voordeel is. 
De Nederlandse glastuinbouw ondervindt de laatste tijd 
steeds meer ooncurrentie van landen rond de Middellandse zee 
(Canarische eilanden, Marokko, Spanje)*46). De kosten
voordelen die bijvoorbeeld Spanje mogelijkerwijs heeft, 
zullen versterkt worden wanneer bij toetreding tot de E.E.G. 
bepaalde tariefmuren komen te vervallen. Met het wegvallen 
van deze tariefmuren wordt het extra interessant om na te 
gaan of de optredende reallocatie te verklaren is door 
essenti~le verschillen in de kostenstruktuur. 
Om deze kostenstrukturen te vergelijken is gekozen voor 
teelt van ronde, gave tomaten voor de Westduitse markt. 
Daarbij wordt uitgegaan vary een modelbedrijf met een pro
duktie van 370 ton kwaliteitstomaten per jaar. (Op Neder
landse basis is de bedrijfsgrootte dan ongeveer ~~n hec
tare). Van dit bedrijf wordt een processchema opgesteld met 
de bijbehorende kostenfunktie. Vervolgens worden de totale 
produktiesysteemkosten in Nederland vergeleken met die van 
Spanje, het kandidaat E.E.G.-lid. 

5.3.1. Processchema tomatenteelt. 

In het modelbedrijf staan op 1,5 ha. bedrijfsoppervlakte 1 
ha. kassen, welke met behulp van "zwaargestookte" buizenver
warming op temperatuur gehouden worden. De tomatenplantjes 
worden niet zelf gekweekt maar op een steenwolbasis inge
kocht en gevoed met een watercultuur met speciale steenwol
voeding. Dit proces maakt de teelt onafhankelijk van de 
grond waar de kas op staat. Het modelbedrijf in Nederland 
kent twee oogstperioden van ongeveer 4 maanden, onderbroken 
door ~~n maand (meestal juli). 
In de drie wintermaanden ligt de produktie vanwege de lage 
buitentemperatuur stil (te hoge energiekosten). De belang
rijkste produktiemiddelen zijn: 
- kassen 
- grote verwarmingsinstallatie 
- computer die voeding en klimaat regelt en optimaliseert 
- tomatensorteermachine die de tomaten op kleur en grootte 

sorteert. 
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De opbrengsten van het bedrijf zijn 37 kg/m 2 ofwel met een 
bedrijfsgrootte van 1 ha: 370 ton. Het processchema ziet er 
als volgt uit: 

Figuur 9. Het processchema van de tomatenteelt. 

voeding: 2000 1. 

teelt 
tomatenplantjes 

tomatenteelt 

8000 uren 
250 uren 
2000 uren 

3 
11111111111--Eth= 550.000 m 

~--------n---------J aardgas 

70 ton tomaten 

Bij het schema kan het volgende opgemerkt worden: 
- In het navolgende wordt alleen de tomatenteelt beschouwd, 

omdat de teelt van tomatenplantjes een technologie vereist 
die overal beschikbaar kan zijn zodat dit betrekkelijk 
eenvoudige proces geen essenti~le invloed op het alloca
tievraagstuk heeft. 
In het processchema wordt de kostenfaktor grond in tegen
stelling tot de algemene formulering van de kostenfunktie 
w~l meegenomen, daar zij bij de landbouw van cruciaal 
belang kan zijn. 
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5.3.2. Algemene kostenfunktie. 

Omdat er in dit geval maar ~~n proces onderscheiden wordt 
kan de algemene kostenfunktie gereduceerd worden tot de 
volgende vorm, waarbij de tomatenteelt als assemblageproces 
Q (volgens de theorie in paragraaf ~) opgevat wordt: 

waarbij G
1 

.g
1 

G2.g2 

T11 

~2 
EQ,AQ 

KQ 

Gr.gr.i 

hoeveelheid plantjes x prijs plantjes 

hoeveelheid voeding x prijs voeding 

transportkosten plantjes 

transportkosten voeding 

benodigde hoeveelheid energie en arbeid 

benod~gde hoeveelheid kapitaal voor 

machines en installaties 
hoeveelheid grond x grondprijs x 
rentevoet (wordt beschouwd als 
kapitaalkosten) 

De resterende variabelen hebben eerder genoemde betekenis. 

In deze case-study worden 2 landen vergeleken: Nederland en 
Spanje. Tussen ueide landen zijn de effici~ncyverschillen 
ten aanzien van de binnenlandse transporten te verwaarlozen 
ten opzichte van de invloed van de internationale transpor
ten. In afwijking van de algemene kostenfunktieformule is de 
effici~ncyverschilfaktor in de landbouw w~l van toepassing 
op de hoeveelheden grondstoffen; immers, een lage effici~ncy 
(ten opzichte van Nederland) betekent minder opbrengst per 
ha. en zijn dus meer ha. en dus ook meer grond en grondstof
fen noodzakelijk. 
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Op basis van literatuuronderzoek *47) en een bedrijfsonder
zoek zijn voor het modelbedrijf in de Nederlandse situatie 
de volgende hoeveelheden gevonden: 

arondstof (tomatenplantjes, a1): 20.000/jaar 

Grondstof 2 (voeding, G2):ongeveer 2000 liter/jaar 

Arbeid (AQ)(1): 

a. Direkte Arbeid (A0). 

De direkte arbeid bestaat voor het grootste deel uit 
eenvoudig pluk- en sorteerwerk. 
Voor het genoemde produktie-aantal van 370 ton/jaar zijn 
ongeveer 8000 direkte arbeidsuren per jaar noodzakelijk. 
In de glastuinbouw komt dit neer op 4 werknemers. 

b. Beheersingsarbeid (A8 ). 

Voor de beheersing van het prooes in het modelbedrijf is 
~~n persoon (2000 uren) nodig, die minimaal M.T.S. (Mid
delbare Tuinbouw School) heeft doorlopen ~n management
ervaring heeft. 

c. Technologie-arbeid (AT). 

Voor de bestrijding van ongedierte, voor het onderhoud 
aan machines, installaties, bestelauto en computer, 
alsmede voor het up-to-date houden van de know-how zijn 
jaarlijks naar schatting 250 uren (veelal extern betrok
ken) nodig. 

(1) De invloed van h is verwaarloosd in verband met de 
grootte van het bedrijf. 

Kapitaal (KQ+ Gr). Het modelbedrijf vergt een ge!nvesteerd 

vermogen van ongeveer f 1 .000.000,-. 
Energie (Eel+ Eth). De benodigde elektrische energie (Eel) 

is verwaarloosbaar klein; voor de verwarming van de kassen 
(Eth) is jaarlijks ongeveer 550.000 m3 gas nodig. 

5.3.3. Integrale kosten in Nederland. 

Wanneer de vastgestelde hoeveelheden vermenigvuldigd worden 
met de Nederlandse prijs verkrijgt men de volgende kosten: 
1. Kosten grondstof: 

De tomatenplantjes kosten gemiddeld f 1,50 per stuk en de 
watercultuurvoeding ongeveer f 10,-/liter. De grondstof
kosten zijn derhalve: a, .g, + G2.g2 = 20.000 X f 1,50 + 

2000 X f 10,- = f 55.000,-. 
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2. ~ransportkosten. 
De transportkosten van zowel grondstoffen als eindproduk
ten zijn in Nederland te verwaarlozen (aanschaf en onder
hood bestelauto zitten reeds in kapitaal- en l~onkosten, 
de veiling is nabijge ). De pijplijnkosten zijn 
eveneens te verwaarlozen.(1) 

(1) Verondersteld is dat de transportkosten naar Duitsland 
vanuit Limburg te verwaarlozen zijn. 

3. Loonkosten. 
a. Direkte arbeid: de werkgeverslasten voor de direkte 

arbeid zijn lager dan het industrieel gemiddelde, 
vanwege de eenvoudige taakstruktuur; ze worden hier op 
f 35.000,- per werknemer geschat. Totaal direkte 
arbeid: ~ x f 35.000,- f 140.000,-. 

b. Beheersingsarbeid: Op basis van de omvang van het 
bedrijf en de vereiste capaciteiten wordt in deze 
studie voor de werkgeverslasten van ~en werknemer per 
jaar f 80.000,- aangenomen. Totaal A8 : 1 x f 80.000,-

f 80.000,-. 
c. Technologie-arbeid: De technologie-arbeid 

veer f 80,-/uur. Totaal AT: 250 x f 80,-

Totaal loonkosten: f 1~0.000,- + f 80.000,- + 
f 240.000,-. 
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4. Kapitaalkosten. 
De kapitaalkosten bedragen, uitgaande van een afschrij
vingsperiode van 15 jaar en een rentevoet van 10%: 
f 130.000,-. 
Er wordt uitgegaan van een grondprijs in Nederland van 
f 70.000,-/ha zodat de grondkosten jaarlijks 1,5 x 
f 70.000,- x 0,1 ; f 10.000,- bedragen. 
De totale kapitaalkosten zijn f 130.000,- + f 10.000,
f 140.000,-

5. Energiekosten. 
De gasprijs is ongeveer f 0,45/m 3

• De energiekosten zijn 
dus gemiddeld 550.000 x f 0,45 ; f 250.000. 

De integrale produktiesysteemkosten (EL; 1) in Nederland 

zijn: 
PSQ; f 55.000,- + f 240.000,- + f 140.000,- + f 250.000,-

f 685.000,-. 

5.3.4. Integrale produktiesysteemkosten in Spanje. 

Spanje is de laatste jaren een concurrent voor Nederland 
geworden in de tomatenteelt waarbij de produkt- en teelt
kennis een peil bereikt heeft dat het Nederlandse benadert 
*48). De nog bestaande effici@ncy-verschillen met Nederland 
worden veroorzaakt door kwaliteitsverschillen in het manage
ment en de organisatie van de landbouw. 
In Spanje wordt meestal zonder kassen geteeld (volle grond
teelt). De laatste tijd evenwel gaat men steeds meer over op 
de zgn. plastic kassen, waarbij de tomaten geteeld worden 
onder landbouwplastic. In deze case-study wordt deze teelt
methode als uitgangspunt genomen. 
In het kostenfunktiemodel zal de verminderde behoefte aan 
produktiemiddelen (gasinstallatie, kasbouw, computer) die 
daarbij optreedt ingecalculeerd worden. 

5.3.4.1. De kostenopbouw. 

Met de hier gekozen technologie duurt de oogstperiode in 
Spanje ongeveer 7 maanden (september-april). 
Bij de toepassing van de gevoeligheidsanalyse voor de effi
ci~ncyverschillen tussen Spanje en Nederland worden twee 
situaties onderscheiden: 
1: De beheersingsarbeid wordt lokaal betrokken; in dit geval 

wordt verondersteld dat de effici~ncyverschilfaktor ligt 
tussen de 50% en 70%. 

2: De beheersingsarbeid wordt gelmporteerd uit Nederland; de 
effici~ncyverschilfaktor varieert tussen de 80% en de 
90%. 
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Voor Spanje zijn de kostenposten als volgt: 
1. Kosten grondstoffen: 

Omdat de grondstoffen (plantjes en voeding) lokaal tegen 
dezelfde prijs te verkrijgen zijn als in Nederland, 
bedragen de grondstofkosten in Spanje eveneens f 55.000,-

2. Transportkosten: 
De transportkosten van de grondstoffen (T11 ,T12 ) zijn te 

verwaarlozen. De transportkosten van de eindprodukten 
(TQ) bedragen voor de afstand zuidelijk Spanje tot Frank-

furt maximaal f 250,-/ton. 
De totale transportkosten zijn dan: 370 x f 250,
= f 90.000,-. 

3. Loonkosten: 
a. Direkte arbeid (A

0
). 

De werkgeverslasten voor de directe arbeid (A ) zijn 
ongeveer f 16.000,- per persoon (50% van de Nederland
se lasten). 

b. Beheersingsarbeid"(A
8

). De beheersingsarbeid die 

lokaal wordt betrokken wordt geschat op ongeveer 
f 80.000,- (5 x A

0
-lokaal). Beheersingsarbeid die 

ge!mporteerd wordt bedraagt naar schatting 
f 200.000,- per jaar. 

c. Technologie-arbeid (AT). De technologie-arbeid wordt 

verondersteld in Spanje tegen gelijke kosten geleverd 
te worden. 

4. Kapitaalkosten: 
Omdat geen grote gasinstallatie met computer nodig is en 
de plastickassenbouw voornamelijk een investering in 
arbeid is, vervallen een groot deel van de kapitaal
kosten. Het totaal ge!nvesteerd vermogen bedraagt onge
veer f 500.000,- zodat de jaarlijkse kapitaalkosten 
ongeveer f 65.000,- zijn. Omdat de grondprijs in Spanje 
10% is van die van Nederland kunnen de grondkosten worden 
verwaarloosd. 

5. Energiekosten: 
Door het klimaatverschil is de benodigde hoeveelheid aan 
te leveren energie in Spanje aanzienlijk lager dan in 
Nederland. De energiekosten bedragen daar maximaal f 
50.000,-. 

Toepassing van de gevoeligheidsanalyse naar eL op de situa

ties 1 en 2 levert resultaten op zoals die zijn weergegeven 
in onderstaande tabel. 
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Tabel 6: Integrale produktiesysteemkosten in Spanje (in 
guldens) 

Kosten 

grondstof 
transport 
arbeids 
kapitaal 
energie 

lokaal managem. 

8
1

=0,5 8
1

=0,6 8
1

=0,7 

110.000 90.700 78.600 
90.000 90.000 90.000 

328.000 273.300 234.300 
130.000 108.300 92.800 
50.000 50.000 50.000 

------- ------- -------

gefmporteerd managem. 

EL =0, 8 EL =0, 9 EL = 1 

68.800 61 • 1 00 55.000 
90.000 90.000 90.000 

305.000 293.500 284.000 
81 • 300 72.200 65.000 
50.000 50.000 50.000 
------ ------- -------

to tale 708.000 613.300 545.700 595.100 566.800 544.000 
------------------------------------------------------------
5.3.5. Analyse kostenstruktuur. 

Wanneer de kostenstruktuurverschillen tussen Spanje en 
Nederland geanalyseerd worden blijkt het volgende: 
Bij lokaal management: 
- energiekosten: in alle gevallen treedt een energiekosten

voordeel voor Spanje op van f 200.000,- per jaar; deze 
kostenpost is van doorslaggevend belang. 

- kapitaalkosten: het kapitaalkostenvoordeel voor Spanje is 
bij gelijkblijvende effici@ncy (E1= 1) f 140.000,- -

f 65.000,- = f 75.000,- per jaar. Bij dalende effici~ncy 
tot EL= 0,5 treedt nog altijd een kapitaalkostenvoordeel 

op van f 140.000,- - ( 1/0,5 x f 65.000,- ) = f 10.000,-. 
- transportkosten: in alle gevallen is er voor Spanje een 

transportkostennadeel van f 90.000,-. Hierbij dient aange
tekend te worden dat dit bedrag gebaseerd is op gelijk
blijvende afzetmarkt (Frankfurt). 

- arbeidskosten: bij een effici@ncy ten opzichte van Neder
land van 50% en 60% zijn de arbeidskosten, wanneer de 
beheersingsarbeid lokaal wordt betrokken, in Spanje hoger. 
Indien een effici~ncy van 70% bereikt kan worden slaat het 
nadeel om in een voordeel.(f 40.000,-). 

Wanneer de beheersingsarbeid ge!mporteerd wordt is er in 
alle gevallen in Spanje een loonkostennadeel van f 45.000,
bij 8L= 1 tot f 65.000,- bij EL= 0,8. 
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5.3.6. Conclusies. 

De kostenverschillen tussen Nederland en Spanje zijn in 
onderstaande tabel samengevat: 

Tabel 7: Verschillen in produktiesysteemkosten tussen Neder
land en Spanje. 

Nederland Spanje 

A
8 

lokaal 

kosten verschil 

1 f 685.000,-
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

f 545.000,- +f140.000,
- 613.000,- +-/72.000,-
- 708.000,- -- 23.000,-

A8 ge!mporteerd 

kosten verschil 

f 544.000,- + f144.000, 
- 567.000,- + -118.000, 
- 595.000,- + - 90.000, 
- 632.000,- + - 53.000, 

Bij het gekozen modelbedrijf kunnen twee ondernemingsvormen 
worden voorgesteld. Aan de ene kant het veel voorkomende 
familiebedrijf, waarbij de eigenaar ook manager (A8 ) is, aan 

de andere kant de ondernemingsvorm waarbij de eigenaar 
slechts kapitaalverschaffer is b.v. een multinational. 

Wanneer een effici~ncyverschilfaktor bereikt kan worden die 
groter is dan 0,6 is het interessant voor een Spaanse teler 
om het onderhavige modelbedrijf in Spanje te starten. Behal
ve een inkomen van f 80.000,- zal hij een relatief voordeel 
ten opzichte van Nederland hebben van f 72.000,- bij £L= 0,6 

en f 140.000,- bij £L= 0,70. 

Een kapitaalverschaffer zal gelet op de hierboven vermelde 
kostenvoordelen eveneens geneigd zijn eerder in een Spaanse 
vestiging te investeren dan in een Nederlandse. 

In de kostenberekeningen is voor ge!mporteerde arbeid (A8) 

f 200.000,- berekend. Een Nederlandse glastuinder die met 
zijn bedrijf naar Spanje verhuist heeft in een land als 
Spanje in het algemeen geen hogere kosten van levensonder
houd dan in Nederland. Naast een salaris van f 200.000,- zal 
hij (als eigenaar/manager) een produktiekostenvoordeel van f 
90.000,- (bij £L= 0,8) oplopend tot f 144.000,- (bij £L= 1) 

kunnen behalen. Bovenbeschreven analyses leiden tot de 
algemene conclusie dat wanneer de tariefmuren bij toetreding 
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van Spanje tot de E.E.G. vervallen, het voor zowel interna
tionale bedrijven als individuele glastuinders uit Nederland 
en Spanje aantrekkelijk wordt om in Spanje tomaten te produ
ceren, gezien met name de kosteloze zonnewarmte aldaar. 
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5.4. 

Aansluitend op de studie van de internationale optimale 
lokatie van tomatenteelt, een onderdeel van de bedrijfstak 
land- en tuinbouw, wordt hier een onderzoek behandeld naar 
de internationale concurrentiepositie, c.q. de optimale 
vestigingsplaats van de groenteverwerkende industrie. 
De groenteverwerkende industrie behoort volgens de bedrijfs
takindeling tot de voedingsmiddelenindustrie, waarbij even
wel de grondstoffen betrokken worden uit de bedrijfstak 
land- en tuinbouw. 
Het verschil met de casus tomaten is dat er een verdere 
verwerking plaatsvindt op het (landbouw) produkt en dat de 
teelt van groenten plaatsvindt op de volle grond. 
Het processchema ziet er als volgt uit: 

Figuur 10. Processchema groenteverwerkende industrie 

staal 

A K 

groenten
teelt 

blikken
industrie 

A K 

E 

blikken 

E 

A K 

conserven
industrie 

E 

De situatie die hier geanalyseerd wordt is teelt en conser
vering van de groenten in Nederland voor de Europese markt 
versus teelt en conservering in Tunesi~ voor dezelfde Euro
pese markt. 
Een onderzoek in een Nederlands bedrijf en een bedrijf in 
Tunesi~ leverde de hieronder beschreven resultaten op. 
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5.~.1. De grondstofkosten. 

Het telen van doperwten, tuinbonen, capucijners, wortelen, 
aardbeien en asperges (de produkten die bij het Nederlandse 
bedrijf verwerkt werden) geschiedt in Nederland in de meeste 
gevallen op basis van contractteelt waarbij de pachtprijs 
ongeveer 70% uitmaakt van de grondstofkosten (inclusief 
kunstmest) en de rest (30%) bewerkingskosten zijn (grondbe
werking, oogsten, spuiten). 
De Nederlandse pachtprijs lag in 1980 op ongeveer f 3~00,
per hectare. 
De pachtprijs in Tunesi~ bedroeg in datzelfde jaar gemiddeld 
f 500,- per hectare, ongeveer 15% van de Nederlandse prijs. 
De bewerkingskosten per hectare zijn in Tunesi~ zeker niet 
hoger dan in Nederland door de lonen (10% van die in 
Nederland). De opbrengsten per hectare evenwel zijn lager, 
vari~rend van 50% tot 80% van de Nederlandse opbrengst. 
Rekening houdend met de specifieke landbouwmethoden in 
Tunesi~ (arbeidsintensief ten opzichte van Nederland), de 
lagere pachtprijzen en de opbrengsten per hectare 
werden de volgende grondstofkosten berekend, en vergeleken 
met de Nederlandse grondstofkosten. 

Tabel 8: Grondstofkosten in Tunesi~ en Nederland in ct/kg 
(1980). 

Nederland 
Tunesi~ 

voordeel 
Tunesi~ 

dop
erwten 

70 
~0 

30 

spercie
bonen 

~0 
~0 
0 

wortelen tuin- aard- asperges 
bonen beien 

25 
10 
15 

95 
20 
75 

175 
100 

75 

~00 

250 
150 

Uit de tabel blijkt duidelijk dat er in Tunesi~ bij de 
meeste produkten duidelijke voordelen in grondstofkosten 
optreden. Vooral bij de produkten aardbeien en asperges zijn 
de verschillen groot ten gevolge van de grotere hoeveelheid 
arbeid die met name het oogsten van deze produkten vergt. 

5.~.2. Toeleveringsmateriaalkosten. 

De prijzen voor conservenblikken in Nederland zijn niet 
~~nduidig. Al naar gelang de afname profiteren de bedrijven 
van verschillende kortingspercentages. In tabel 8 staan de 
netto-courant prijzen in Nederland over 1980, en de verkoop
prijzen in Tunesi~ vermeld. 
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Tabel 9: Blikprijzen Nederland-Tunesi~ (in ct./blik, 1 Dinar 
= f 5,-. 

Maat blik 1/6 

Prijs Nederland 
Prijs Tunesi~ 12,4 

1 /4 

22,1 

Bran: diverse blikproducenten. 

1 /2 

23,0 
22,3 

4/4 

35,1 
34,7 

3/1 

105,0 
75,4 

5/1 

131.3 
109,0 

Bij een vergelijking blijkt dat de conservenblikken in 
Tunesi~ zeker niet duurder zijn dan in Nederland. De prijzen 
van de meest gebruikte bl~kken (4/4 en 1/2) zijn ongeveer 
gelijk en de prijzen van de grotere blikken liggen in Tune
si~ beduidend lager. In Nederland past men echter een kor
tingsstelsel toe, waardoor de prijzen tot 20% lager kunnen 
liggen. In Tunesi~ worden de prijzen van hogerhand door de 
overheid vastgesteld, waardoor het minder gemakkelijk is om 
kortingen te verkrijgen. De kwaliteit van het Tunesisch blik 
is vergelijkbaar met het Nederlandse. Op grand van boven
staande luidt de veronderstelling dan ook, dat de toeleve
ringsmateriaalkosten (= blikprijzen) in beide landen op 
hetzelfde niveau liggen. 

5.4.3. De verwerkingskosten (Produktiekosten) *50). 

Bij de verwerkingskosten is uitgegaan van een effici~ncy
faktor van 70% van die in Nederland *51). 
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is echter een goede 
beheersing van de grondstofaanvoer. Tengevolge van een 
slechtere beheersing in Tunesi~ zou de effici~ncy wel lager 
kunnen liggen, zodat 0,5 als tweede waarde genomen wordt. 

Voor schattingen van de loonkostenfaktoren worden de door de 
overheid vastgestelde minimumlonen als uitgangspunt genomen. 
Dit minimumloon was in 1980 f 1,37/uur. Inclusief sociale 
lasten worden de loonkosten f 1,65/uur. Bij het Nederlands 
bedrijf bedroegen de loonkosten per uur voor een direkte 
arbeider f 18,-. Een indirekte arbeider verdient in de 
Tunesische conservenindustrie ongeveer 100 Dinar per maand, 
dit is f 2,75 per uur bij een maand van 180 uren. 
Inclusief sociale lasten wordt dit f 3,44 per uur. In de 
Nederlandse case waren de loonkosten voor een indirekte 
arbeider f 23,-. In de berekening wordt ervan uitgegaan dat 
men ~~n Nederlander (totale loonkosten f 200.000 per jaar) 
op elke 40 Tunesi~rs in dienst heeft. 
Het in verhouding hoger aantal indirekte arbeiders dan in 
Nederland wordt gesteld op een faktor 1,5 gezien het pro
duktgerichte karakter van de industrie. 
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Rekening houdend met de bovenbeschreven produktieomstandig
heden zijn de te verwachten verwerkingskostenvoordelen in 
Tunesi~: 

Tabel 10: Verwerkingskostenvoordelen in Tunesi~ (in ct/een
heid) 

Dop- div. tuin- wortelen 
erwten bonen bonen 

e:L=O, 7 10 

e:L=0,5 9 

12 

11 

20 

16 

5.4.4. Transportkosten. 

25 

20 

aard
beien 

11 

11 

asperges 

47 

43 

Volgens informatie van een Nederlands internationaal trans
portbedrijf bedragen de transportkosten (exclusief pijplijn
kosten) van Tunesi~ naar Nederland f 0,12/kg. 

5.4.5. Vergelijking Nederland-Tunesi~. 

In onderstaande tabel is de integrale produktiesysteemverge
lijking weergegeven (exclusief blikkosten). 
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Tabel II: Integrale praduktiesysteemkastenvergelijking (exclusie£ blikkasten) tussen Nederland en Tunesie (in ct/kg) 

Nederland Tunesie, £L=0,5 Tunesie, £L=0,7 Verschil Tunesie-Ned. 

grand- praduktie transp.- tataal grand- produktie transp.- tataal grand- praduktie- transp.- tataal £L =0 ,5 £L ... Q, 7 
sta£ kasten kosten sta£ kas ten kosten sta£ kasten kosten 
kosten kas ten kosten 

n 70 20 90 (-j~) I) II 12 63 40 10 12 62 27(15) 2) 25(15) 2) 
- (-9) (-30) (-10) 

daperwte 

diverse b anen 40 25 - 65 40 13 12 65 40 13 12 65 0(-6) ·0(-6) 
(-0) (-12) (-0) (-12) 

N tuinban en 95 35 - 130 20 19 12 51 20 15 12 47 79 (72) 83(73) 

N (-75) (-16) (-75) (-20) 

wartele n 25 23 - 48 10 21 12 43 10 20 12 42 5(-2) 6(-2) 
(-15) (-2) (-15) (-3) 

aardbe >en 175 21 - 196 100 10 12 122 100 10 12 122 74(52) 74(52) 
(-75) (-II) (-75) (-II) 

asperge ; 400 101 - 501 250 58 12 320 250 54 12 316 191 (116) 185( 115) 
(-150) (-43) (-150) (-47) 

1) Tussen haakjes zijn de verschillen Tunesie-Nederland vermeld. 

2) Tussen haakjes inclusief invaerrechten van 19,2% voor doperwten, tuinbonen 12,6%, overige 17,6% 



Uit de tabel blijkt dat in bijna alle gevallen de Tunesische 
produkten goedkoper zijn dan de Nederlandse. Bij de bulkpro
dukten (doperwten, bonen en wortelen) zijn de verschillen 
bij ongunstige omstandigheden klein of zelfs negatief. Dit 
zou echter geen probleem zijn indien men verzekerd is van 
een grote afzet. Genoemde produkten hebben in Nederland (en 
ook EEG-landen) een erg grote afzetmarkt. Bij de duurdere 
produkten met een hoge toegevoegde waarde (asperges en 
aardbeien) zijn de verschillen niet alleen absoluut, maar 
ook relatief het grootst. Belangrijk blijken ook de import
heffingen te zijn. Zouden deze ontbreken, dan zijn de Tune
sische produkten op de Europese markt nog meer concurrerend. 
Voor landen die buiten deze tarieven vallen lijkt dit grote 
mogelijkheden te bieden. De conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat er voor landen als Tunesi~ mogelijkheden zijn voor 
groente- en fruitconservenprodukten op de Nederlandse (c.q. 
EEG) markt. Er zijn echter een tweetal problemen die vermeld 
moeten worden: 
- Door de in het verleden ontbrekende afzetmogelijkheden 

worden de meeste grondstoffen slechts op kleine schaal 
geteeld en/of verwerkt. Opvoering van de agrarische pro
duktie is noodzakelijk voor export. 

- Ondanks het felt dat de kwaliteit van de te verwerken 
grondstof goed is, hoeft dit nog niet automatisch in te 
houden dat de verwerkte produkten van dezelfde goede 
kwaliteit zijn. Op de Europese markt worden hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit van het eindprodukt. Momenteel 
ontbreekt het nogal eens aan een goede kwaliteitsbewaking 
bij de verwerking in de Tunesische conservenindustrie. 

Invoering van contractteelt en inbreng van Nederlands mana
gement (zoals in de uitgevoerde berekeningen is veron
dersteld) kunnen deze problemen helpen oplossen. 
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5.5.Kuikenvleesproduktie.*52) 

Kuikenvleesproduktie is een voorbeeld uit de voedingsmid
delenindustrie. 
Integraal bezien kenmerkt de produktie van kuikenvlees zich 
door een hoog verbruik van landbouwgrondstoffen (mais, 
tapioca en soja) die voor een belangrijk deel afkomstig zijn 
uit tropische gebieden. Daarnaast neemt de faktor arbeid met 
name in de eindbewerkingen een belangrijke plaats in. 
De kuikenvleesproduktie in Nederland vindt plaats op basis 
van ge~mporteerde grondstoffen. Aangezien slechts ongeveer 
30% van deze grondstoffen uiteindelijk wordt omgezet in 
kuikenvlees (zie processchema) kan men aanzienlijke trans
portkostenbesparingen bereiken op plaatsen waar de grond
stoffen gewonnen worden. Dit gevoegd bij de rol van de 
faktor arbeid in de produktie maakt het interessant om na te 
gaan in hoeverre deze bedrijfstak bedreigd kan worden door 
internationale concurrentie. 
In deze studie is daarbij uitgegaan van twee alternatieve 
lokaties, Frankrijk en Brazili~. 
De eerste vanwege de beschikbaarheid van mais en de korte 
transportafstanden naar Nederland, de tweede vanwege de 
beschikbaarheid van zowel mais, soja als tapioca en het lage 
lokale loonpeil. Bovendien hebben beide landen niet te maken 
met de kosten van mestoverschotten, een probleem dat in 
Nederland steeds grotere vormen aan gaat nemen. 

5.5.1. Processchema. 

In onderstaand schema zijn de te onderscheiden processen en 
de daarbij behorende inputs weergegeven. De daarvoor beno
digde gegevens zijn verkregen door middel van bedrijfson
derzoeken en informatie van een veelheid aan landbouwor
ganisati®s. De in het processchema opgenomen gegevens zijn 
gebaseerd op een jaarproduktie van 40.000 ton kuikenvlees, 
zijnde de afzet van de bij het onderzoek betrokken slachte
rijen. 
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7.103 ton 
kippevoer 

l4.I03m3 
water 

118.103 ton 

Processchema kuikenvleesproduktie 

175.500 

kippenbatterij 

11111.,. __ K = f 4,9 mln. 

6 3 
~1----Eth = 0,12.10 m aardgas 

~1----A: A0 20 manjaren 
L----~~--~--J AS = I manjaar AT = 2 ·manjaren 

ton mest 

eieren 

kuikenbroederij 

6 35,5.10 
kuikens 

kuikenmesterij 

slachterij 

0.10
3 

ton 
vlees 
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= f 7,3 mln. 

Eth 113,5.1g3
1 olie 

E l 2,27.10 kWh 
Ae 28 manjaren 
~ 7 manjaren 
AT 7 manjaren 

6 30 mln. 

I 0,5 .10°m3 aardgas 

200 manjaren 
7 manjaren 
16 manjaren 



5.5.2. Toelichting op het processchema. 

Het produktieproces van kuikenvlees omvat een viertal stap
pen, te weten: 
1. kippenbatterij 
2. kuikenbroederij 
3. kuikenmesterij 
4. slachterij. 
Deze stappen worden toegelicht aan de hand van het opgestel
de processchema. 

5.5.2.1. Kippenbatterij. 

Een gemiddelde kippenbatterij beschikt over 13.500 leghen
nen, met een gemiddelde jaarproduktie van 270 eieren per 
hen. Om een jaarproduktie van 45,4 miljoen eieren te reali
seren zijn dus ongeveer 13 kippenbatterijen nodig. 
In totaal zijn daarbij 20 operators nodig en 3 personen voor 
de bedrijfsleiding. 
Een hen eet per dag 116 gram kippevoer; dit komt neer op een 
totaal van 571.600 kg voer per bedrijf per jaar. De gepro
duceerde hoeveelheid mest is circa 56 kg. per leghen per 
jaar. Verder is er nog 14.000 m3 water (= 2 maal de hoeveel
heid voer) nodig. 
De investeringen in hokken en inventaris bedragen voor een 
kippenbatterij circa f 375.000,-. 

5.5.2.2. Kuikenbroederij. 

Een kuikenbroederij gebruikt jaarlijks 6.250.000 broedeieren 
(bij 49 produktieweken). Het percentage afleverbare kuikens 
van de broedeieren wordt gesteld op 80%. Om een output van 
35,5 miljoen kuikens te verkrijgen zijn dus 7 broederijen 
nodig. 
Per broederij zijn 4 operators (A0 ), 1 broedmeester (AT) en 

1 ondernemer (A
8

) nodig. Een broederij heeft een gemiddeld 

elektriciteitsverbruik van 50 kwh per 1000 ingelegde eieren. 
Het waterverbruik is 0,6 m3 per 1000 ingelegde eieren en het 
olieverbruik (voor verwarming) is 2,5 liter per 1000 inge
legde eieren. 
De investeringen in machines en overige inventaris bedragen 
voor een kuikenbroederij ongeveer f 1.000.000,-. 
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5.5.2.3. Kuikenmesterij. 

Een kuikenmesterij levert 31.000 slachtkuikens per afleve
ring, met 6 afleveringen per jaar. De mestperiode duurt 
gemiddeld 47 dagen en na afloop van die periode heeft het 
kuiken een eindgewicht van 1.500 gram. 
Het voergebruik is 1,99 kg per kilo afgeleverd kuiken. 
Om een output van 57,3.10 3 ton slachtkuikens te verkrijgen 
zijn ongeveer 200 mesterijen nodig. 
Een mesterij heeft 1 man in dienst voor de uitvoerende 
arbeid en er zijn per jaar 210 uur nodig voor de indirekte 
arbeid (beheersings- en informatie-arbeid). 
De geproduceerde hoeveelheid mest is 7 kg per kuiken oftewel 
250.10 3 ton mest per jaar. De input aan water is 236.10 3 m3

, 

terwijl voor de verwarming 10,5 miljoen m3 aardgas nodig is. 
De investeringen in hokken en inventaris bedragen voor een 
kuikenmesterij circa f 150.000,-. 

5.5.2.4. Slachterij. 

In totaal werken er in de slachterij, die 40.000 ton kuiken
vlees produceert 570 mensen. Daarvan zijn er 515 werkzaam 
als operator, 55 personen houden zich bezig met de beheer
sing van het produktiesysteem en de technologie (resp. 25 en 
30). 
Het afvalpercentage van het slachtproces bedraagt ongeveer 
30%, hetgeen neerkomt op 17.000 ton bestaande uit ingewan
den, koppen, veren, bloed etc. 
Een slachterij heeft per ton eindprodukt 19,8 m3 aardgas 
nodig voor verwarmingsdoeleinden, terwijl het elektrici
teitsverbruik op 187 kwh per ton ligt. Het drinkwater
verbruik is 7,55 m3 per geproduceerde ton vlees. 
De investeringen in apparatuur bedragen ongeveer f 30,- mln. 
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5.5.3. Algemene kostenfunktie. 

Op grond van de gegevens in het processchema kan de volgende 
kostenfunktie opgesteld worden: 

1. Kippenbatterij 
mengvoerkosten 

transportkosten mengvoer 

operatorkosten 

kosten bedrijfsleiding 

kapitaalkosten 

energiekosten 

waterkosten 

afvalkosten 

2. Kuikenbroederij 

operatorkosten 

kosten bedrijfsleiding 

kapitaalkosten 

energiekosten 

waterkosten 
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7000 g1 

1000. r 1 L 

1 
£L•20.aOL 

1 1 
- .1.aBL +-. 2.aTL 
£L e:L 

~L.fL.4,9.10 6 .cL 
0, 12. 10 6 • e thL 
14.10 3

• p (1) 
w 

9,8.10 3 .w (2) 
m 

1 
.28.a0L 

~L.7.aBL+ ~L.7.aTL 
1 6 
£L'fL. 7,3.10 .cL 

113,5.10 3 .e0L(3) 

+2,27.10 6 .eelL 

27.10 3 .p w 



3. Kuikenmesterij 
mengvoerkosten 

transportkosten mengvoer 

operatorkosten 

kosten bedrijfsleiding 

kapitaalkosten 

energiekosten 

waterkosten 

afvalkosten 

4. 

operatorkosten 

kosten bedrijfsleiding 

kapitaalkosten 

energiekosten 

waterkosten 

transportkosten 

pijplijnkosten 

(1)p = de prijs w van water per m3 

118.000.g2 

118.000 T1p 

1 
£L.200.a0L 

1 1 
- • 7 • a8L+- • 1 6 • 
e:L e:L 

1 6 - • fL. 30 • 1 0 • 
e:L 

1 0, 5. 1 0 6 
• e thL 

236.10 3p 
w 

250.10 3 .w 
m 

1 
.515.a0L 

e:L 
1 1 
£L.25.aBL+£L•30.aTL 

1 6 
£L .fL .30.10 .cL 

0,79.10 6 ethL+ 

7,48.10 6 .eelL 

300. 1 0 3 • p w 
40. 000 T QL ( 1 ) + 4 0 • 0 0 0 

TQ 0 (4) 

r 
40.000.PQ.tQ.12 

(2}w = de prijs om een ton mestafval te verwerken m 
(3)eOL = de prijs van huisbrandolie (HBO) per liter 

(4)TQL • transportprijs per ton in binnenland (over land) 

TQO • transportprijs per ton bij transport overzee. 

De totale produktiesysteemkosten bestaan uit de kosten van 
de kippenbatterij, de kuikenbroederij, de kuikenmesterij en 
de slachterij. 
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5.5.4. De Nederlandse integrale kosten. 

De in Nederland geldende waarden voor de parameters in de 
kostenfunktie zijn: 

g1 = f 650,-/ton kippevoer 

g2 = f 750,-/ton kuikenvoer 

T1L f 35,-/ton mengvoer 

aOL f 40.000,-/jaar 

aBL f 150.000,-/jaar 

aTL f 100.000,-/jaar 

ethL= f 0,45/m 3 aardgas 

pw f 0,65/m 3 water 

w f 83,-/ton mest ( 1 ) 
m 

eelL= f 0,15/kwh 

vlees 

eOL = f 0,80/lHBO 

TQO 

PQ 

tQ 
r 

fL 

E:L 

CL 

TQL = f 100,-/ton 

0 

f 4500/ton 

0 ( 2) 

10% 

0' 16 

(1) De kosten van het mestafval ZlJn gebaseerd op export 
naar Noord-Frankrijk in vrachten van 2400 kg. Op het 
moment wordt dit nog niet toegepast, maar in de toekomst 
zal dit belangrijker worden. 

(2) De transporttijd van het vlees binnen Nederland is in 
het totale kostenbeeld te verwaarlozen. 

De integrale kosten van de kuikenvleesproduktie in Nederland 
zijn dan: 

kosten kippenbatterij 
kosten kuikenbroederij 
kosten kuikenmesterij 
kosten slachterij 
integrale produktiesysteemkosten 

f 7.622.600,
f 4.486.000,
f 133.708.000,
f 37.822.500,
f 183.640.000,-

De kostprijs per kilo kuikenvlees bedraagt f 4,59. 

5.5.5. De integrale kosten bij alternatieve lokaties. 

De berekende integrale kosten gelden voor de produktie van 
kuikenvlees in Nederland, bestemd voor de Nederlandse 
afzetmarkt. Hier wordt nagegaan of het kuikenvlees op een 
andere lokatie goedkoper geproduceerd kan worden. De kosten
voordelen in de produktie moeten dan opwegen tegen de ver
hoogde transportkosten om het vlees op de Nederlandse markt 
te brengen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met 
het feit dat in andere landen minder effici@nt gewerkt 

- 220 -



wordt. Een gevoeligheidsanalyse (verschillende waarden van 
EL geeft inzicht in de invloed van de effici~ncy op de 

produktiesysteemkosten. 
Als alternatieve lokaties zijn Frankrijk en Brazill~ geko
zen. 

5.5.5.1. Frankrijk 

In Frankrijk liggen de lonen op ongeveer 70% van hetgeen in 
Nederland gebruikelijk is. De kosten voor de verwerking van 
mest (w ) komen te vervallen. Frankrijk heeft verder het 

m 
voordeel van een lager kwh-tarief, nl. f 0,10 per kwh. 
De transportkosten van Noord-Frankrijk naar Nederland bedra
gen ongeveer f 150,-/ton en de transporttijd is ca.1 werk
week. 
Samenvattend hebben de parameters in de kostenfunktie de 
volgende waarden: 

g1 f 650,-/ton kippevoer ( 1 ) 8 0L = f 0,80/lHBO 

g2 f 750,-/ton kuikenvoer ( 1 ) TQL f 150,-/ton vlees 

TlL f 35,-/ton mengvoer (1) TQO f 0,00 

aOL f 28.000,-/jaar PQ f 4500,-/ton 

aBL = f 105.000,-/jaar tQ 1/4 maand 

aTL = f 70.000,-/jaar r 10% 

ethL= f 0, 45Im 3 aardgas fL 

Pw = f 0,65/m3 water CL 0,16 

w f 0,00/ton mest h m 
eelL= f 0, 10/kwh 

(1) De mengvoerprijzen zijn in Frankrijk ongeveer even hoog 
als in Nederland. De verwachting was dat het mengvoer in 
Frankrijk goedkoper zou zijn, vanwege de lokale mais. 
Aangezien evenwel de prijs van mais binnen de E.E.G. 
gelijk is, bestaat het enige verschil uit transport
kosten. Deze bedragen f 30,- per ton mais, waarvan 1/3 
deel in het mengvoer verwerkt wordt, dus slechts een 
voordeel van f 10,- op een totaalprijs van 
f 750,- ton. 
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Voor waarden van €Llopend van 0,8 tot 1, kunnen nude inte

grale produktiesysteemkosten berekend worden: 

Tabel 12: Integrale produktiesysteemkosten in Frankrijk 

Kosten 

kippenbatterij 
kuikenbroederij 
kuikenmesterij 
slachterij 

Totale produktie-

f 6.844.350 
4.306.600 

-112.827.150 
- 37.604.750 

f 6.623.650 
3.865.350 

-111.125.000 
- 34.279.000 

f 6.447.100 
3.512.350 

-109.763.400 
- 31.618.500 

systeemkosten f 161.582.850 f155.893.000 f151.341.350 

De kostprijs per kg. kuikenvlees varieert van f 4,04 bij 
0,8, via f 3,90 ( 0,9) tot f 3,79 (€L= 1). 

In alle gevallen zijn de produktiesysteemkosten in Frankrijk 
lager, waarbij de maximale besparingen f 32,3 miljoen bedra
gen. 
Het is interessant om na te gaan wat de kostenbesparingen 
zijn voor een individuele kuikenmester, in verband met de 
huidige mestproblematiek in Nederland. Die besparingen zijn 
op jaarbasis resp. f 104.400,-, f 112.900,- en f 115.700,-, 
hetgeen betekent dat het voor een Nederlandse kuikenmester 
financieel aantrekkelijk is om zijn bedrijf naar Noord
Frankrijk te verplaatsen. Het kostenvoordeel is daarbij 
gebaseerd op het gebruik van de kosteloze mestafvoer en de 
goedkopere Franse arbeidskrachten. Tevens leert deze bereke
ning dat de Franse kuikenmester sterk concurrerend kan 
worden voor zijn Nederlandse collega. 

5.5.5.2. Brazill~. 

De loonkosten voor direkte arbeid in Brazill~ bedragen 
ongeveer 20% van die in Nederland. De kosten voor technolo
gie-arbeid zijn het dubbele van dat bedrag, de kosten voor 
beheersingsarbeid het zesvoudige. Het mestprobleem speelt in 
Brazill@ momenteel nog geen rol. De transportkosten van Rio 
de Janeiro naar Rotterdam bedragen 
f 14.000,- per container van 20 ton; de transporttijd is ca. 
1 maand. 
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Samenvattend hebben de parameters in de kostenfunktie de 
volgende waarden: 

g1 f 390,-/ton kippevoer (1) w f 0,00 m 
g2 f 450,-/ton kuikenvoer ( 1 ) TQO f 700,-/ton vlees 

T1L f 50,-/ton (2) TQL 0 

aOL = f 8000,-/jaar PQ f 4500,-/ton 

aOL f 48.000,-/jaar tQ maand 

aBL f 16.000,-/jaar r 10% 

ethL= f 0,45/m 3 aardgas fL 

eelL= f 0, 15/kwh CL 0,16 

eOL f 0,80/lHBO h 1( 3) 

Pw f 0,65/m 3 water 

(1) De mengvoerprijs ligt in Brazili~ ongeveer 40% lager. De 
voornaamste reden hiervoor is het ontbreken van de 
graanheffingen, die in de E.E.G. gebruikelijk zijn. 

(2) De transportkosten zijn gebaseerd op 70% effici~ncy in 
BrazilH!. 

(3) Gezien de relatief hoge industrialisatiegraad van Brazi
ll~ en gezien het feit dat mesterijen, broederijen en 
batterijen veelal zeer kleine bedrijven zijn. 

Er worden vervolgens twee situaties onderscheiden: 

1. Lokale beheersingsarbeid waarbij £L varieert van 0,5 tim 

0,7. 
2. Ge!mporteerde beheersingsarbeid, f 300.000,-/manjaar 

kostend, waarbij £L varieert van 0,8 t/m 1. 

In tabel 13 zijn de produktiesysteemkosten voor deze situa
ties weergegeven. 
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Tabel 13: Produktiesysteemkosten in Brazilie bij afzet op ue Nederlandse markt. 

~ lokaal ~ ge1.mporteerd 

e: = 1 
0,5 e: = 1 

0,6 e:1 = 0,7 e:1 = 0,8 e: = 1 0,9 e:1 = I 

kosten kippenbatterij 5.191.100 4849.750 4.606.000 4.663.100 4.527.550 4.419.100 

kosten kuikenbroederij 4.128.850 3.515.500 3.077.400 3.228.850 2.986.600 2.792.850 

kosten kuikenmesterij 77.862.400 75.531.730 73.866.970 73.098.400 72.140.620 71.374.400 

kosten slachterij 52.372.500 48.839.170 46.318.000 45.142.500 43.686.000 42.528.500 

Totale produktie- 139.554.00C 132.736.000 127.868.000 126.132.000 23.341 .000 121.114.850 
systeemkosten 



De kostprijs per kilo kuikenvlees in de situatie met lokale 
beheersingsarbeid is resp. f3,50 (£L= 0,5}, f3,33 (EL= 0,6) 

en f3,21 (£L= 0,7). 

In de situatie met ge!mporteerde beheersingsarbeid ZlJn de 
kosten per kilo resp. f3,16 (£L= 0,8), f3,09 (£L= 0,9) en 

f3,03 ( 1). 

In alle gevallen biedt Brazill@ als producent van kuiken
vlees aanzienlijke kostenvoordelen; de maximale besparingen 
zijn f 62,5 mln. 

5.5.6. Conclusies betreffende de optimale lokatie. 

De gevonden kostenverschillen bij de kuikenvleesproduktie in 
Frankrijk resp. Brazili~ (t.o.v. Nederland) zijn in onder
staand schema samengevat. 
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1\) 
1\) 
0"1 

Tabel 14: Produktiesysteemkosten-versc.hillen van kuikenvleesproduktie in Frankrijk en BraziliEi t.o.v. Nederland111 ) 

Frankrijk Brazilii:i 
"a lokaal ~ geLmporteerd 

< = 0 8 -o 9 < •05 ·-06 c-OS < =09 < - I < = 0 L • L - L- L L - ' ::L ' ::1 - ' 'I. ' 
J • Ki£Eenbat terij + 761.150 + 981.850 + I. 158.400 + 2.414.400 + 2.755.700 + 2.999.500 + 2.942.400 + 3.077. 900 

- voer 0 0 0 + I. 820.000 + 1.820.000 + I. 820.000 + I. 820.000 + I. 820.000 
- arbeid + 143.750 + 255.560 + 345.000 + 670.000 + 750.000 + 807.100 + 610.000 + 636.650 

kapitaal 
2 

- !96 .000 87.110 0 784.000 - 522.650 - 336.000 - 196.000 - 87. 100 
energie * ) 0 0 0 0 0 0 0 0 

- afval + 813.400 + 813.400 + 813.400 + 813.400 + 813.400 + 813.400 + 813.400 + 813.400 
- transport 0 0 0 - 105.000 - 105,000 - 105.000 - 105.000 105.000 

2 ~ Kuikanbroederi j + 180.250 + 621.500 + 974.500 + 358.000 + 97l. 350 + 1.409.450 + 1.258.000 ·+ 1.500. 250 
- arbeid + 358.750 + 637.780 + 861.000 + 1.526.000 + I. 750.000 + 1.910.000 + 1.550.000 + 1.630.000 
- kapita.al - 292.000 - 129.780 0 I. 168.000 - 778.650 - 500.550 292.000 - 129.750 
- energie + 113.500 + 113.500 + 113.500 0 0 0 0 0 

3.Kuike~sterij + 20.881.000 + 22.583.000 + 23.945.000 + 55.846.000 + 58. 177.000 + 59.841.000 + 60.610.000 + 61.568.000 
- voer 3) 0 0 0 + 33.630.000 + 33.630.000 + 33.630.000 + 33.630.000 + 33.630.000 
- arbeid + 1.331.250 + 2.366.700 T 3.195.000 + 6.266.000 + 6.996.670 + 7.518.570 + 7.430.000 + 7. 721.120 
- kapitaal - 1.200.000 - 533.300 0 - 4.800.000 3.200.000 - 2.057.140 1.200.000 - 533.340 

energie 0 0 0 0 0 0 0 0 
- afval + 2C. 750.000 + 20.750.000 + 20.750.000 + 20.750.000 + 20.750.000 + 20.750.000 + 20.750,000 + 20.750.000 

4. Slacbterij + 218.000 + 3.543.450 + 6.204.000 - 14.550.000 - 11.000.000 8.445.000 - 7.300.000 - 5.800.000 
arbeid + 3.418.000 + 6.007.000 + 8. 200.000 + 15.750.000 + 17.600.000 + 19.061.000 + 19.380.000 + 20.200.000 

- kapitaal - I. 200.000 - 533.300 0 - 4.800.000 3.200.000 - l.057.240 I. 200.000 - 533.340 
ene-rgie + 374.000 + 374.000 + 374.000 0 0 0 0 0 
transport - 2.375.000 - 2.375.000 - 2. 375.000 - 25.500.000 - 25.500.000 - 25.500.000 25.500.000 - 25.500.000 

Totaal + 22.040.000 + 27.729.000 + 32.282.000 + 44.068.000 + 50.804.000 + 55.755.000 + 57.510.000 + 60.346.000 

+ 3.186.400 
+ 1.820.000 
+ 658.000 

0 
0 

+ 813.400 
- 105.000 
+ 1.694.000 
+ 1.694.000 

0 
0 

+ 62.334.000 
+ 33.630.000 
+ 7.954.000 

0 
0 

+ 20.750.000 
- 4.706.000 
+ 20.800.000 

0 
0 

- 25.500,000 

+ 62.508.000 



Uit dit overzicht blijkt dat de kostenvoordelen van Frank
rijk vooral gelegen zijn in de kosteloze afvoer van mest en 
de goedkopere arbeidskrachten. De goedkopere arbeid leidt 
vooral tot voordelen bij de relatief arbeidsintensieve 
mesterijen en slachterijen. Deze besparingen wegen ruim
schoots op tegen de verhoogde kapitaalkosten (bij lagere 
effici~ncy) en de hogere transportkosten van het eindpro
dukt. De netto besparingen per kilo kuikenvlees zijn resp. f 
0,55 ( 0,8), f 0,69 ( 0,9) en f 0,81 (EL= 1). 

Brazill~ heeft naast goedkopere arbeidskrachten en gratis 
mestafvoer, ook nog het voordeel van aanzienlijk goedkoper 
mengvoer. Dit vanwege de grote beschikbaarheid van de beno
digde landbouwgrondstoffen tengevolge van vooral de goed
kope landbouwgronden en een gunstig landbouwklimaat. De in 
Europa gebruikelijke graanheffingen (oplopend tot 40% van de 
waarde van de ingevoerde granen) zijn in Brazill~ niet van 
toepassing. 
Ook blijkt dat de import van beheersingsarbeid alleen in de 
relatief arbeidsintensieve mesterijen en slachterijen in 

.alle gevallen tot kostenvoordelen leidt; bij de kippen
batterij en de broederij immers nemen de besparingen af, 
omdat de lagere kapitaalkosten de verhoogde arbeidskosten 
niet compenseren. 
De slachterijen hebben in alle gevallen een kostennadeel ten 
opzichte van Nederland. Dit wordt echter in z'n geheel 
veroorzaakt door de hoge transportkosten (diepgevroren 
containertransport), die bij de berekening zijn ingecalcu
leerd. Exclusief transportkosten resulteert een kostenvoor
deel voor de slachterijen (bij alle waarden van EL.) 

De energieprijzen zijn in Brazill@ gelijk gesteld aan die in 
Nederland. De aanwezigheid van waterkracht kan echter het 
kwh-tarief verlagen. In dat geval zullen de besparingen nog 
hoger zijn. 
Samenvattend zijn de netto besparingen per kilo kuikenvlees: 
1. Zonder A8 ge!mporteerd f 1,10 (EL=0,5), f 1,27 (EL= 0,6) 

en f 1,40 (EL= 0,7). 

2. en f 1,57 (EL= 1). 

Sprekend over internationale produktie-allocatie blijken 
zowel Frankrijk als Brazill@ kostenvoordelen ten opzichte 
van Nederland te hebben bij de kuikenvleesproduktie. Brazi
ll~ komt als optimale lokatie naar voren. Hierbij dienen 
echter een tweetal kanttekeningen gemaakt te worden. 
Ten eerste heeft men in Nederland te maken met een invoer
heffing op kuikenvlees. Frankrijk betaalt als lidstaat 
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slechts f 2,78 per 100 kg (netto), het zogenaamde Monetair 
Compenserend Bedrag (MCB). Het kostenvoordeel van Frankrijk 
blijft dus vrijwel hetzelfde. Brazili~ moet echter naast die 
MCB een extra heffing betalen van f 64,90 per 100 kg (net
to). Dit komt neer op een heffing van f 0,68 per kilo kui
kenvlees. De kostenvoordelen ten opzichte van Nederland 
blijven bestaan, maar de positie ten opzichte van Frankrijk 
is verslechterd. De voordelen vari~ren nu nl. van f 0,42 
(bij eL= 0,5) tot f 0,89 (bij 1) per kilo. Zelfs met 

deze hoge invoerrechten kan Brazill~ nog f 16,8 mln tot 
f 35,6 mln goedkoper produceren dan Nederland. 
Ten tweede geldt in principe een verbod op de kuiken
vleesimport vanuit landen buiten de E.E.G. naar de Europese 
markt. De Raad van Landbouwministers van de E.E.G. kan 
evenwel ontheffing verlenen na grondige inspectie van de 
betreffende slachterij. 
In Brazill~ is op dit moment ~~n slachterij die deze onthef
fing heeft verkregen. Gezien de groter wordende druk vanuit 
vooral de Verenigde Staten van Amerika op de E.E.G.-subsi
dies en -protecties op landbouwprodukten mag evenwel ver
wacht worden dat Brazill@ in de toekomst een belangrijk 
marktaandeel kan gaan verwerven op de Europese markt van 
kuikenvlees. 
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5.6. De confectie-industrie. 

De bedrijfstak kleding en confectie is bestudeerd door 
middel van een onderzoek bij een Nederlands bedrijf. Omwille 
van confidentialiteit kan hier geen vermelding gemaakt 
worden van het type produkt dat deze onderneming produceert. 
De reden om de bedrijfstak confectie/kleding te onderzoeken 
met betrekking tot gevoeligheid voor internationale concur
rentie c.q. mogelijkheden om tot reallocatie over te gaan 
naar andere landen, is gelegen in het feit dat deze be
drijfstak enerzijds gekenmerkt wordt door een hoge arbeids
inhoud per produkt en anderzijds door produktie met korte 
leveringstermijnen gezien de modegevoeligheid van de betref
fende artikelen. 
Lage-loonlanden zouden een voordeel kunnen hebben ten aan
zien van produktiekosten, met evenwel een nadeel ten gevolge 
van lange leveringstermijnen. In het deelonderzoek confectie 
is dit het centrale thema. 
Het onderhavige Nederlands bedrijf produceert 360.000 stuks 
per jaar, op basis van korte leveringstermijnen (gestreefd 
wordt naar 6 weken). Het assortiment bestaat uit tenminste 
10 typen produkten. In het onderzoek is uitgegaan van een 
standaard produkt, waarbij de gebruikte inputs over ~~n type 
zijn berekend. 

De situaties die in beschouwing genomen worden ZlJn de 
produktiemogelijkheden in Spanje en die op de Philippijnen. 
Spanje gezien de relatieve nabijheid van de Nederlandse 
markt, de lagere lonen (~50% van die in Nederland), en het 
wegvallen van het invoertarief wanneer Spanje lid wordt van 
de E.E.G. 
De Philippijnen worden beschouwd gelet op de zeer lage lonen 
(~5% van die in Nederland) en de van daaruit opkomende 
exporten van kleding en confectie. 

5.6.1. Het processchema. 

Het processchema voor de produktie van 360.000 stuks ziet er 
als volgt uit: 
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2 724.000 m stoffen 

overige materialen 

I 28 manj aren 
2 manjaren 
6 manjaren 

Processchema confectie-industrie. 

Produktie 360.000 tuks 

K=fl ,7mln. E: Eth 
Eel 

57.00~3 
aardgas 

270.10 kWh 

In dit processchema is geen onderscheid gemaakt in deelpro
cessen omdat er van uitgegaan wordt dat de produktie in zijn 
geheel wordt verplaatst. 

5.6.2. Algemene kostenfunktie. 

Aangezien slechts ~~n processtap onderscheiden wordt, be
schouwen we dit proces als assemblageproces PQ. 

De produktiekostenformule wordt dan: 

waarbij: PSQ 

G1g1 

totale produktiesysteemkosten per jaar. 

hoeveelheid benodigde stof (m 2 ) x stof

prijs per m2 

benodigde hoeveelheid overige materialen 

x prijs per eenheid 
transportkosten van grondstof 1 en 2 

naar produktieproces Q 
hoeveelheid arbeid, kapitaal en energie 

transportkosten van proces Q naar 

afzetmarkt. 

De andere symbolen hebben de eerder benoemde betekenis. 
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Voor de produktie van 360.000 stuks worden de volgende 
benodigde hoeveelheden gevonden: 

Grondstoffen (G1 ,G2): 

Voor de produktie van het ene type produkt is 1,70 m2 

stof nodig (inclusief afval en afkeuring). Voor het 
andere type is dit 2,10 m2

• 

De totaal benodigde hoeveelheid stof (G1) wordt dan: 

80.000 X 1,70 + 280.000 X 2,00 = 724.000 m2
• 

Per produkt is voor f 2,11 aan overige materialen (kno
pen, veering, etiketten etc.) benodigd. 

Arbeid (AQ): 

a. Operator arbeid CA0). 

De direkte operatorarbeid bestaat uit mensen die in de 
expeditie en de produktie werkzaam zijn; tesamen 96 
manjaren. 
De indirekte operatorarbeid bestaat uit mensen die 
werkzaam zijn in de administratie, 2 inkopers en 13 
vertegenwoordigers. 

b. Beheersingsarbeid (A8). 

In het bedrijf zijn 7 mensen in de beheersing werk
zaam. 

c. Technologie-arbeid (AT): 

Er is ~~n onderhoudsmonteur werkzaam. 

Kapitaal (KQ). 

Voor het bedrijf is een investering van f 1.700.000,
noodzakelijk, inclusief f 500.000,- voor auto's. De 
afschrijvingsperiode is 5 jaar. 

Energie (EQ). 

Voor verwarming van de bedrijfsgebouwen is 56.500 m3 

aardgas benodigd en er is 270.000 kwh elektriciteit 
nodig voor de machines. 

5.6.3. Integrale produktiesysteemkosten in Nederland. 

Voor het Nederlandse bedrijf werd de volgende kostenopbouw 
gevonden: 
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Grondstofkosten. 
De gemiddelde stofprijs bedraagt f 5,12 per m2 (g 1 ), 

zodat de stofkosten (G1 .g1) jaarlijks 724.000 x f 5,12 

= f 3.706.880,- bedragen. De overige materialen kosten 
jaarlijks 360.000 x f 2,11 = f 759.600,- zodat de 
totale grondstofkosten ongeveer f 4.466.500,- zijn. 

Transportkosten grondstoffen. 
De vervoerkosten kunnen worden verwaarloosd. Er ligt 
gemiddeld voor 3 maanden stof op voorraad, derhalve 
bedragen de pijplijnkosten voor de stoffen bij een 
rentevoet van 10%: 
0,25 X 0,1 X f 3.706.880,- = f 92.500,-. 
De hoeveelheid onderhanden werk is gemiddeld 16.500 
stuks, die gewaardeerd worden tegen f 14,33 per stuk 
zodat de kosten voor onderhanden werk f 14,33 x 0,1 x 
16.500 = f 23.650,- bedragen. De vervoer- en pijplijn
kosten van de overige materialen kunnen worden ver
waarloosd zodat de totale transportkosten van de 
grondstoffen f 92.500,- + f 23.650,- = f 116.150,
zijn. 

Arbeidskosten. 
a. Operatorarbeid (A0 ) 

De direkte operatorarbeid kost f 16,33 per uur. De 
totale direkte operatorkosten worden uitgaande van 230 
werkdagen per jaar: 230 x 8 x 16,33 x 96 
f 2.884.500, per jaar. 
De indirekte operatorarbeid kost voor de lagere ge
schoolde administratieve krachten f 16,33 per uur en 
voor de overige indirekte operators f 26,- per uur 
zodat de totale kosten van de indirekte operatorarbeid 
(14 X f 16,33 X 230 X 8) + (18 X f 26,- X 230 X 8) = 
f 1.281.500,- bedragen. 

b. Beheersingsarbeid (A8) 

De beheersingsarbeid kost f 100.000,- per manjaar 
zodat de totale kosten voor de beheersingsarbeid per 
jaar f 700.000,- bedragen. 

c. Technologie-arbeid (AT) 

De onderhoudsmonteur kost f 70.000,-. De totale ar
beidskosten worden dus f 2.884.500,- + f 1.281.500,- + 
f 700.000,- + f 70.000,- = f 4.936.000,-. 
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Kapitaalkosten. 
Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar en een rentevoet 
van 10% wordt de kapitaalkostenfaktor (cL) 0,26 zodat de 

jaarlijkse kapitaalkosten 0,26 x f 1.700.000,- ~ 
f 442.000,- worden. 

Energiekosten. 
De gasprijs is ongeveer f 0,45 per m3 en een kwh kost 
ongeveer 10 cent zodat de totale energiekosten (56.500 x 
f 0,45) + (270.338 x f 0,10): f 52.000,- worden. 

Transportkosten eindprodukten 
De vervoerkosten kunnen in Nederland worden verwaarloosd. 
Gemiddeld zijn er 90.000 eindprodukten op voorraad welke 
gewaardeerd worden tegen f 18,88 per stuk, zodat de 
pijplijnkosten bij een rentevoet van 10% (0,1 x f 18,88 x 
90.000) : f 170.000, worden. 

De totale integrale produktiesysteemkosten in Nederland zijn 
dus: 
f 4.466.500,- + f 116.150,- + f 4.936.000,- + f 442.000,- + 

f 52.000,- + f 175.000,-: f 10.182.650,-, oftewel f 28,29 
per stuk. 

5.6.3. De produktiesysteemkosten in Spanje. 

Bij de berekening van de te verwachten produktiesys
teemkosten in Spanje worden twee alternatieven in beschou
wing genomen. 
I. Produktie op basis van lokaal management met verkoop in 

Nederland ( varieert van 0,5 tot 0,8). 

II. Produktie met ge!mporteerd management (2 manjaren) met 
verkoop in Nederland (£L varieert van 0,8 tot 1). 

In beide situaties is in Nederland een verkooporganisatie 
noodzakelijk, omvattende 13 vertegenwoordigers, f 500.000,
(auto's), 1 directeur, 2 magazijnbedienden en 2 administra
tieve krachten. De totale kosten per jaar van de verkoopor
ganisatie bedraagt f 972.000,-. 
De resterende arbeid- en kapitaalbehoeften in Spanje bedra
gen bij een effici~ncyfaktor van 100%: 
direkte operatoren 96 manjaar 
indirekte operatoren 15 manjaar 
beheersingsarbeid 6 manjaar 
technologiearbeid manjaar 
kapitaal f 1.200.000,-. 
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Bij de berekening van de produktiesysteemkosten in Spanje 
wordt ervan uitgegaan dat: 
- de direkte operatorarbeid, evenals het laaggeschoolde 

administratieve personeel f 16.000,- per manjaar kost 
een lokale manager f 64.000,- per jaar kost (4 x A0 -

direkt) 
een manager uit Nederland f 200.000,- per jaar kost 
de hoger geschoolde indirekte operatorarbeid f 32.000,
per jaar kost (2 x A0-direkt). 

de indirekte arbeid (A0-indirekt, A8-lokaal en A1-lokaal) 

vermenigvuldigd moet worden met 1,3 (de faktor h) (1). 
- de transportkosten van het eindprodukt naar de Nederlandse 

afzetmarkt f 0,30 per produkt bedragen; de pijplijnkosten 
van het transport zijn te verwaarlozen. 

- energie en grondstoffen gelijke prijs verkrijgbaar 
zijn 

- de vervoerkosten van de grondstoffen te verwaarlozen zijn. 
(1) Lager dan 1,5 omdat Spanje relatief hoog ge!ndus

trialiseerd is. 

De produktiesysteemkosten voor de onderscheiden alternatie
ven zijn onderstaand afgebeeld. 
Tabel 15: De produktiesysteemkosten in Spanje met lokaal- en 

met ge!mporteerd management (kosten in guldens x 
1000). 

lokaal management ge!mp. management 
£Ls0,5 £Ls0,6 £L=0,7 £L=0,8 £L=Q,8 £L=0,9 £L=1 ,0 

grondstof-
kosten 4.466.5 
transport-
kosten 116 
arbeids-
kosten 4.716 3.930 3.369 2.948 3.188 2.878 2.630 
kapitaal-
kosten 624 520 446 390 390 347 312 
energie-
kosten 52 
transport-
kosten eind-
produkten 624 520 446 390 390 347 312 

------
subtot. 10.599 9.605 8.896 8.363 8.603 8.307 7.889 
Ned.kost. 972 

------ ------
tot.kost.11.574 10.577 9.868 9.335 9.575 9.179 8.861 
-----------------------------------------------------------
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Vergelijking van de totaalkosten met die in Nederland 
(f 10.183.000) leert dat het maximale produktiesysteem 
kostenvoordeel f 1.322.000,- bedraagt. 

Verder blijkt dat de voorkeur gegeven moet worden aan pro
duktie met ge!mporteerd management. Bij lokaal management 
immers zijn in de meest optimistische situatie (£L= 0,8) de 

lokale produktiekosten nauwelijks lager dan in de meest 
pessimistische situatie met ge!mporteerd management. 

De verlenging van de leveringstermijn bij produktie in 
Spanje bedraagt ongeveer 1 werkweek, ten gevolge van de 
vervoertijd van het eindprodukt. 

5.6.4. De produktiesysteemkosten op de Philippijnen. 

Bij produktie op de Philippijnen wordt alleen de situatie 
beschouwd waarbij gefabriceerd wordt met ge!mporteerd mana
gement, dit in verband met de lage lokale industrialisatie
graad. 
De effici~ncyverschilfaktor wordt hierbij gevarieerd van 0,6 
tot 1,0. 
De veronderstelde kostensoorten die van toepassing zijn in 
deze situatie zijn: 
- de operatorkosten bedragen 5% van Nederlandse loonkosten 

per uur, oftewel f 0,82/uur. Op jaarbasis is dit f 1800,
per operator, waarbij uitgegaan is van 275 werkdagen, 20% 
meer dan in Nederland ten gevolge van een 6-daagse werk
week en een lager verzuim. 

- hoger geschoolde operators kosten 4 maal zo veel, oftewel 
f 7.200,-/per jaar. 

- lokale beheersingsarbeid kost 8 maal zoveel, zijnde 
f 14.400,- per jaar. 

- de technologie-arbeid kost eveneens f 14.400,- per jaar. 
- ge!mporteerde managers kosten f 300.000,- per jaar. 
- de vervoerkosten per schip bedragen f 0,60 per stuk, 

tijdsduur 6 weken; per vliegtuig zijn de vervoerkosten 
f 2,50 per stuk, tijdsduur 4 dagen. 
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In onderstaande tabel zijn de te verwachten produktiesys
teemkosten weergegeven. 

Tabel 16: Produktiesysteemkosten bij produktie op de Philip
pijnen voor verschillende efficiency- verschil
faktoren (kosten in guldens x 1000). 

grondstofkosten (1) 4.467 
transportkosten 
grondstoffen(1) 116 
arbeidskosten(2) 1.078 1 .010 959 959 887 
kapitaalkosten 520 446 390 347 312 
energiekosten 52 
transportkosten eind-
produkten schip(3) 463 
transportkosten eind-
produkten vliegtuig(4)1.083 

------ ------ ------
subtotaal - schip 6.696 6.554 6.447 6.364 6.297 

- vliegtuig 7.316 7.174 7.076 6.984 6.917 
Ned. kosten 972 

------ ------
Totaal kosten 

- schip 7.668 7.586 7.419 7.336 7.269 
- vliegtuig 8.288 8.146 8.039 7.956 7.889 

-----------------------------------------------------------
(1) gelijk aan die in Nederland verondersteld. 
(2) de h-faktor is 1,5 over indirekte operators en technolo

gie-arbeid. 
(3) uitgegaan is van een gemiddelde waarde van f 17,- per 

produkt en de Nederlandse voorraadkosten, zijnde 
f 170.000,-. De vervoerkosten bedragen f 216.000,-, de 
extra pijplijnkosten zijn f 11.000,-. 

(4) zie noot 3, met f 900.000,- vervoerkosten en f 13.000,
extra pijplijnkosten. 

Uit deze tabel blijkt dat bij vervoer per schip het maximale 
produktiesysteemkostenvoordeel f 2.914.000,- bedraagt, 
tegenover f 2.515.000,- bij de pessimistische schatting 
(£L= 0,6). Hierbij moet aangetekend worden dat de leverings-

termijn met 5 weken wordt verlengd. 
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Bij luchtvervoer bedraagt het maximale voordeel 
f 2.294.000,-, terwijl het minimale voordeel (de pessimis
tische schatting bij £L= 0,6) f 1.895.000,- bedraagt. Het 

verschil met zeetransport is in beide situaties f 620.000,-. 
Daar staat echter tegenover dat de leveringstermijn met 
slechts 1 week wordt verlengd. 

5.6.5. Conclusies. 

Vergelijking van Nederland met de alternatieve lokaties 
Spanje en de Philippijnen laat zien dat de produktiesysteem
kostenvoordelen in Spanje klein zijn vergeleken met die op 
de Philippijnen, zie onderstaande tabel. 

Tabel 17: Minimale en maximale produktiesysteemkosten
voordelen van Spanje en de Philippijnen t.o.v. 
Nederland, in miljoenen guldens. 

voordeel 

max. 
min. 

Spanje 

1 f 3 
0,8 

Philippijnen 
(zeetransport) 

2,9 (2,0)(1) 
2,5 (1,4) 

Philippijnen 
(luchttransport) 

2,3 (1,4) 
1,9 (1,0) 

(1) De voordelen rekening houdend met invoerrechten van 15%. 

Uit dezelfde tabel komt tot uiting dat de bestaande invoer
rechten de Philippijnse voordelen t.o.v. Spanje sterk ver
kleinen. 
Dit laat zien wat voor nadelen het bestaande protectie
systeem geeft voor de ondernemers en werknemers in landen 
als de Philippijnen en voor de Nederlandse ondernemers. 
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6. CONCLUSIES EN NABESCHOUWING. 

Nadat met behulp van het allocatiemodel een aantal case
studies zijn behandeld wordt bezien welke conclusies naar 
aanleiding van deze exercities getrokken kunnen worden. 

Aangaande de toepasbaarheid van het model kan gesteld worden 
dat het mogelijk is gebleken om met behulp van een beperkt 
aantal produktiesysteemgegevens, uitspraken te doen omtrent 
de gevoeligheid voor internationale concurrentie van de 
bestaande produktiesystemen. 
De uitkomsten van deze gevoeligheidsanalyse kunnen voor 
Nederlandse ondernemers gebruikt worden om tot reallocatie 
van het bestaande produktiesysteem over te gaan, dan wel om 
wijzigingen door te voeren in het produktiesysteem die tot 
een lagere kwetsbaarheid leiden. De uitgevoerde analyse 
geeft daarbij aan op welke inputs die wijzigingen betrekking 
moeten hebben. 

Bij investeringsbeslissingen in landen buiten Nederland kan 
het model gebruikt worden om een gerichte schatting te maken 
van de te verwachten lokale produktiesysteemkosten, om aldus 
inzicht te krijgen in de internationale concurrentiepositie 
van het op te zetten produktiesysteem en in de verschillen 
in cash-flow die bij een reallocatie op zullen treden. Dit 
is zowel van belang voor lokale ondernemers als voor multi
nationals. 

De kostenfunkties die ZlJn opgesteld met behulp van de in 
het model beschreven parameters kunnen eveneens gebruikt 
worden als instrument om in een bestaand produktiesysteem 
tot effici@ncyverbeteringen te komen, doordat expliciet 
gemaakt wordt wat de invloeden op de totale kosten zijn van 
de verschillende inputs en hun prijzen. 

De uitgevoerde case-studies laten zien dat alle bij de 
produktie betrokken faktoren (in het model alle inputs en 
transporten) in beschouwing genomen moeten worden om tot een 
juiste internationale produktie-allocatie strategie te 
komen. Dit houdt in dat de economische theorie van de inter
nationale handel die voornamelijk uitgaat van arbeidkapi
taalverhoudingen in de produktie, kan worden aangevuld met 
produktgroepstudies op basis van internationale kosten
funkties. 

Tot slot enige aantekeningen omtrent de toepasbaarheid van 
het gepresenteerde model op sectorniveau. 
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Wanneer uit een bedrijfstak een beperkt aantal bedrijven 
wordt onderzocht op de beschreven methode is het mogelijk om 
indikaties te vinden omtrent de gevoeligheid voor internati
onale concurrentie van de betreffende bedrijfstak. Dit is 
zowel van belang voor de Nederlandse overheid en andere 
maatschappelijke organisaties als voor buitenlandse instel
lingen die gericht zijn op het lokale industriebeleid. 

Wanneer de uitgevoerde studies onderling worden vergeleken 
op hun kostenstruktuur dan komen er duidelijke verschillen 
aan het licht met betrekking tot de meest belangrijke kos
tenfaktoren. Tabel 18 geeft hiervan een illustratie. 
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Tabel 18: De belangrijkste kostenfaktoren van de onderzochte 
produktiesystemen in Nederland en de bijbehorende 
technologie- en beheersingsintensiteit. 

produktgroep 
kostenfaktor 

grond 
grondstof 
energie 

(grondstof) 
warmte 
kracht 
arbeid 
kapitaal 
afval 

technologie
intensiteit 

beheersings
intensiteit 

koper
semi's 

3 
2 

8% 

4% 

kunst- to- groenten 
mest maten cons. 

3 2 2 
2 3 

31% 3% -( 1) 

5% 5% 

(1) Geen gegevens beschikbaar 

3 

kuiken- conf. 
vlees 

1( 2) 
1 

2 

6% 

5% 

1(3) 

2 

1% 

4% 

3 

(2) In deze case zijn de voerkosten het belangrijkst, deze 
worden op hun beurt evenwel voor het belangrijkste deel 
bepaald door de grondprijzen. 

(3). De (grond)stofkosten zijn voor het belangrijkste aandeel 
arbeidskosten. 

In deze tabel zijn de kostenfaktoren genummerd op basis van 
de invloed op de totale produktiesysteemkosten (rangorde 1,2 
en 3). De technologie- en de beheersingsintensiteit zijn 
bepaald door het respectievelijke benodigd aantal manjaren 
voor technologie- en beheersingsarbeid te delen door het 
totaal benodigd aantal manjaren. 

Opvallend is de overeenkomst in de beheersingsintensiteit 
van de onderzochte produktiesystemen. Waarschijnlijk is deze 
voor alle case-studies laag ten gevolge van de in alle 
gevallen aanwezige produktgerichte fabrikagestruktuur. 

Naar aanleiding van de tabel worden hier enkele indikaties 
gegeven voor de mogelijke concurrentie-gevoeligheid van een 
aantal bedrijfstakken, waarbij nogmaals zij vermeld dat deze 
indikaties niet gebaseerd zijn op statistisch representatief 
materiaal. 
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Koperhalffabrikaten 

Naar aanleiding van de case-studie van continu gegoten draad 
kan met een hoge mate van waarschijnlijkheid aangenomen 
worden dat de produktiekosten van koperhalffabrikaten niet 
of nauwelijks afhankelijk zijn van de lokatie. 
De hoge prijs van de grondstoffen en het grate soortelijk 
gewicht van geraffineerd koper neigt naar een vestigings
plaats nabij de grondstoffen. Daar evenwel bij de produktie 
van halffabrikaten geen grondstof verloren gaat en het 
transport van het e~ndprodukt door het gewicht bepaald 
blijft en in containers moet geschieden om mogelijke bescha
digingen te voorkomen, zullen de transportkosten van het 
eindprodukt hoger zijn dan van de grondstof. Dit houdt in 
dat dit soort industrie~n nabij de afzetmarkt gelokaliseerd 
worden (blijven), gezien de nabijheid van de klanten in deze 
situatie. 
Voor de grotere industri~le centra als de E.E.G., Japan en 
de V.S. betekent dit dat er nauwelijks concurrentie verwacht 
kan worden uit geraffineerd koper exporterende landen, 
waarbij wellicht een uitzondering gemaakt kan worden voor 
exporten vanuit Chili en Peru naar de V.S. 
Voor de koperproducerende landen zelf betekent dit dat 
alleen de hager ge!ndustrialiseerde grotere landen op econo
mische basis koperhalffabrikaten kunnen produceren, waarbij 
zij zich met name zullen moeten richten op de nabijgelegen 
regionale markten. In dat geval immers heeft men een trans
portkostenvoordeel ten opzichte van de concurrenten uit het 
Westen en Z.O. Azi~. 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat eenzelfde conclusie te 
trekken is voor andere non-ferro produkten als aluminium, 
zink en lood. 

Kunstmestproduktie 

Bij kunstmestproduktie, een onderdeel van de bedrijfstak 
chemische industria, worden zoals blijkt uit de overzichts
tabel, de totale kosten allereerst door energiedragende 
grondstoffen bepaald. Het specifieke daarbij voor kunstmest 
op basis van aardgas, is de gebondenheid aan de winplaats in 
die landen waar geen uitgebreide pijplijnnetwerken aanwezig 
zijn. Andere chemische industrie~n gebruiken veelal aardo
liederivaten als grondstof (o.a. nafta) en zijn daarmede 
niet gebonden aan de lokatie van de grondstof aangezien 
aardoliederivaten overal tegen wereldmarktprijzen beschik
baar zijn. 
Kritiek bij de lokatie van chemische industrie~n is het 
gebruik van het ge!nstalleerde kapitaal, de tweede belang
rijke produktiefaktor. De hoge technologie-intensiteit (31%) 
geeft aan wat de belangrijkste oorzaak is van een eventuele 
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onderbezetting (vooral onderhoudsgebreken) en geeft tevens 
aan dat chemische technologie@n alleen naar die landen 
transplanteerbaar zijn waar sprake is van een voldoende 
industrieel kennisniveau. De hoge kapitaalbehoefte en de 
grote "economies of scale" bij chemische industriel!n duiden 
op de noodzaak van een voldoende grootte van de lokale 
afzetmarkt. Dit betekent dat alleen de grotere landen met 
een meer dan minimaal inkomen per hoofd in aanmerking komen 
voor lokale produktie (o.a. India, Indonesi~, Thailand en de 
grotere Latijns-Amerikaanse landen). 
Het bovenstaande houdt tevens in dat export van kunstmest en 
andere chemische produkten op de wereldmarkt vanuit de 
E.E.G. en vooral ook Nederland in de toekomst af zal nemen. 
Aparte vermelding verdienen in dit kader de OPEC-landen. 
Naast grote hoeveelheden aardgas beschikken deze landen over 
veel wellhead-gas (affakkelgas) waaruit een aantal belang
rijke grondstoffen gemaakt kan worden voor de chemische 
industrie. Deze grondstoffen worden tot op heden in West
Europa vervaardigd op basis van nafta *53). 
Dit betekent dat er op de wereldmarkt grote concurrentie te 
verwachten is op zowel de kunstmestindustrie als de zware 
chemische industrie, op basis van goedkope grondstoffen 
(zoals bleek de grootste kostenfaktor). 
Daarbij komt nog dat vooral de OPEC-landen in het Midden 
Oosten steeds meer oliedollars investeren in chemische 
industrie@n, waarbij de technologie- en beheersingsarbeid 
(de derde kostenfaktor) ge!mporteerd wordt op basis van 
diezelfde dollars. 
Op termijn is dan ook op de markt voor de chemische eindpro
dukten in de E.E.G. (o.a. kunststoffen) een steeds grotere 
concurrentie te verwachten vanuit landen als Saoedi-Arabi@. 

Glastuinbouw 

Betreffende de glastuinbouw kan naar aanleiding van de case 
tomatenteelt afgeleid worden dat deze bedrijfstak gevoelig 
is voor internatlonale concurrentie uit landen met veel 
zonnewarmte (geen aardgas nodig) en goedkope arbeids
krachten. Een extra voordeel van deze landen is de geringere 
behoefte aan kapitaal, immers de kas treedt in Nederland op 
als warmte-isolator. 
De relatief lage technologie-intensiteit duidt op een grote 
mate van overdraagbaarheid van deze produktiesystemen, 
hetgeen betekent dat er in deze landen weinig effici@ncyver
schillen bij de produktie zijn te verwachten. 

Gezien de transportkosten en de beperkte houdbaarheid van 
verse groenten zijn het vooral de landen rond de Middel
landse zee die van grote betekenis kunnen worden. 
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Groentenconserven 

De optimale lokatie van groentenconserven is. gelet op de 
produktiekosten. daar waar de prijzen van vruchtbare grond 
laag zijn. en waar de arbeid goedkoop is. De warmte wordt op 
elke lokatie gratis geleverd. waarbij landen met veel zonne
warmte in het voordeel zijn doordat meerdere oogsten per 
jaar mogelijk zijn. 
Verondersteld mag worden dat de technologie in gelijke mate 
overdraagbaar is als bij de glastuinbouw. 
Een en ander zou kunnen betekenen dat de conservenindustrie 
in landen als Nederland. Duitsland en Frankrijk op termijn 
onder grotere concurrentiedruk kan komen te staan van landen 
als Tunes!~, maar ook verderweg gelegen landen als China, 
vooral bij produkten waarbij bij de oogst relatief meer 
arbeid nodig is zoals champignons, aardbeien en asperges. 
Wanneer het daarbij gaat om grote hoeveelheden zullen de 
transportkosten immers laag zijn. 

De bio-industrie. 

De analyse van de kuikenvleesproduktie laat zien dat de 
grondstof (en dus de grond) de belangrijkste kostenfaktor 
is, op de tweede plaats komt de faktor arbeid en de derde 
kostenfaktor is het milieubelastend afval (in dit geval 
mest). 

Met betrekking tot de mest moet opgemerkt worden dat deze 
meststof milieubelastend is op die plaatsen waar de concen
tratie van de mestproduktie hoog is. In Nederland betreft 
dit Oost-Brabant en het Noorden van Limburg. 
Er van uitgaande dat er binnen Nederland geen verschillen 
optreden ten aanzien van grondstofkosten en produktiekosten 
en ervan uitgaande dat de politiek het beginsel hanteert van 
"de vervuiler betaalt", mag verwacht worden dat er op rede
lijk korte termijn een reallocatie van kuikenmesterijen zal 
plaatsvinden naar West-Brabant, Zeeland en wellicht de 
noordelijke provincies. 

Aangezien de produktie van varkensvlees, eveneens in Noord
Brabant en Limburg geconcentreerd, dezelfde kostenstruktuur 
en dezelfde mestproblematiek met zich meebrengt, kan voor 
deze bedrijfstak op kortere termijn dezelfde reallocatie 
binnen Nederland verwacht worden. 
Internationaal gezien lijkt de stelling gewettigd dat op de 
lange termijn de integrale produktie van varkensvlees en 
kuikenvlees zal verschuiven naar landen met een grote be
schikbaarheid aan landbouwgrond en lage arbeidslonen. Op die 
lokaties immers kan men ten gevolge van lagere grondprijzen 
goedkoper voer produceren (tot 40% goedkoper dan in de 
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E.E.G.), heeft men geen lokale mestoverschotten en kan 
gebruik gemaakt worden van goedkopere arbeidskrachten. 
Te denken valt hierbij aan landen als Brazill~ en Argentini~ 
en wellicht in een later stadium een aantal landen in het 
Midden Oosten en Noord-Afrika. De lage technologie- en 
beheersingsintensiteit indiceert dat er op deze lokaties een 
relatief hoog effici~ncy-niveau gerealiseerd kan worden. Het 
nadeel van de hoge transportkosten naar de E.E.G. markt van 
diepgevroren vlees, bij reallocatie naar dit soort landen, 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de lage voer- en ar
beidskosten en de lage transportkosten van het voer ten 
gevolge van de lage materiaaleffici~ncy bij deze vorm van 
industri~le produktie (+ 33%), vooral ten gevolge van de 
conversiefaktor *5~) die ongeveer 2 bedraagt. 

De confectie-industrie. 

Bij de kleding en confectie-industrie ZlJn de arbeidskosten 
verreweg het belangrijkst; in de onderzochte case 80% van de 
totale kosten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
produktie van confectie in landen met lage lonen en een 
redelijke mate van effici!ncy, die getuige de zeer lage 
technologie-intensiteit en de lage beheersingsintensiteit al 
snel bereikt wordt, tot veel lagere produktiekosten leidt. 
Daartegenover staat een verlenging van de leveringstermijn 
tengevolge van de langere vervoertijd van de eindprodukten. 
De mate waarin er sprake is van levertijdsverlenging hangt 
af van het vervoermiddel, het vliegtuig of het schip. De in 
de case uitgevoerde berekeningen laten zien dat de lever
tijdsverlenging bij luchtvervoer marginaal is (~ 10%) en dat 
de hogere transportkosten ruimschoots gecompenseerd worden 
door de veel lagere produktiekosten. Hierbij moet aange
tekend worden dat in werkelijkheid de produktiekosten in 
Zuid Oost Aziatische landen nog lager zullen zijn dan de 
berekening aangeeft ten gevolge van de lagere lokale stof
kosten, ook weer ten gevolge van het arbeidsaandeel daarin. 
Verlenging van de leveringstermijn ten gevolge van een 
langere orderontvangsttermijn is ten gevolge van de snelle 
ontwikkeling van de telecommunicatietechnologie in de Z.O.
Aziatische regio nauwelijks te verwachten. 
Een en ander houdt in dat de produktie van confectie- arti
kelen met korte leveringstermijn eveneens in z.o.- Azia
tische lage-loonlanden gelokaliseerd kan/zal worden. De 
fysieke nabijheid van de afzetmarkt en het produktiesysteem 
zal op middellange termijn steeds minder een rol spelen, bij 
die produkten waarbij op jaarbasis een grote hoeveelheid 
arbeidsuren noodzakelijk is. Dit kunnen kleinere aantallen 
produkten zijn met veel arbeidsuren per eenheid produkt of 
grote aantallen met weinig arbeidsuren. 
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Oat wil zeggen, 400.000 broeken met elk 1/2 uur arbeid ZlJn 
economisch even interessant als 200.000 trainingspakken met 
elk 1 uur arbeid. 
In hoeverre de hier voor confectie geschetste lijnen door
getrokken kunnen worden naar andere montage-achtige discrete 
produktiesystemen zoals t.v.-produktie of de produktie van 
automobielen kan hier niet worden aangetoond. Het lijkt 
evenwel aannemelijk dat ook bij dit soort produktiesystemen 
de mogelijke jaarlijkse export van goedkope arbeidsuren, 
ondanks de hoge automatisering en dankzij de grote aantal
len, bij de allocatie op lange termijn een belangrijke rol 
zal blijven spelen. 
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NOT EN 

* 1) Klaassen, L.H. Methods of selecting industries for 
depressed areas. OECD, Paris 1967. 

* 2) Ven, A.D.M. van de. Internationale Industri~le Produk
tie; de economische theorie en de bedrijfskundige 
praktijk. EUT/BDK/17 ISBN 90-6757-017-6. Eindhoven, 
1985, pag. 27 e.v. (Hoofdstuk I). 

* 3) Gegeven vastgestelde kwanta is dit voor de minerale 
grondstoffen en de landbouwgrondstoffen een re@le 
veronderstelling, zie Vingerhoets, J.W.A. Ontwikke
lingslanden als grondstoffenexporteurs, Gianotten, 
Tilburg, 1982, pag. 110 e.v. 

* 4) Hierbij is gebruik gemaakt van informatie van een 
Nederlandse multinational. 

* 5) Forrester, J.W. Industrial Dynamics, M.I.T. Press, 
Massachusetts, 1980. 

* 6) Gegevens verstrekt door een multinationale onderneming. 
* 7) Bedoeld worden die inputs die niet meetbaar in het 

eindprodukt zijn terug te vinden. 
* 8) Het intern transport binnen ~~n lokatie wordt hier 

buiten beschouwing gelaten. 
* 9) Heuvel, P. van de. Produktiefunkties met een technische 

grondslag in: Verheijen, P. e.a. De praktijk van de 
econometrie. Stenfert Kroese, Leiden, 1984. 

*10) In analogie met Heuvel, P. van den, Engineering Produc
tion Functions: A General Framework. Energy and Time in 
Economics and Physical Sciences. Elsevier Science 
Publishers (North-Holland), 1985. 

*11) Deze faktor wordt bepaald door middel van de uitdruk
king 

c = 
r(1+r)q 

(--------) 
(1+r)q-1 

waarbij r = rentevoet voor langlopende kredieten en q = 
afschrijvingsperiode. 

*12) De Sitter, L.U. Op weg naar nieuwe fabrieken en kanto
ren. Kluwer, Deventer, 1982, pag. 174 e.v. 

*13) Van de Ven (1985) (Hoofdstuk I). 
*14) Strikt genomen dient hier ook elektriciteit op basis 

van zonnelicht (de zonnecellen) vermeld te worden. 
Gezien het feit dat industri~le toepassingen van elek
triciteit op deze basis nog nauwelijks voorkomen, wordt 
deze vorm van elektriciteit hier niet beschouwd. 

*15) Overigens zijn wereldmarktprijzen gebaseerd op grond
stof- ~n transportkosten, zodat de landen die over de 
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grondstof beschikken altijd een economisch voordeel 
hebben t.o.v. de andere landen. 

*16) Uytenbogaardt, w. De aarde is eindig, Ten Have, Baarn, 
1983. 

*17) De energiegevoeligheid van het Nederlandse bedrijfs
leven. C.V.B. Sociaal Economische Raad, Den Haag, 1982. 

*18) De Beer, van de Ven (1980) De effici~ncy van produktie
systemen in ontwikkelingslanden (Hoofdstuk IIA). 

*19) Informatie van een multinational. 
*20) De product-life-cycle theorie van Vernon kan deels op 

deze wijze worden verklaard. 
*21} De prijs is overigens niet steeds een goede graadmeter 

voor de beschikbaarheid, zoals blijkt uit het felt dat 
voor laaggeschoolde arbeid in Nederland ondanks hoge 
werkloosheid een ten opzichte van andere landen met 
dezelfde werkloosheid hoge prijs wordt betaald door de 
produktiesystemen. Dit hangt samen met de mate waarin 
de werkenden moeten bijdragen aan het inkomen van de 
niet-werkenden. Per land zijn ook hierin grate ver
schillen te constateren. 

*22) Van de Ven, A.D.M. Het ontwerpen van produktiesystemen 
in ontwikkelingslanden. Tijdschrift Bedrijfskunde 56 
(1984), 276-284 (Hoofdstuk IIB). 

*23) Duidend op het relatieve aantal personen dat zich in 
het produktiesysteem bezig houdt met resp. beheersing
en technologie-arbeid. 

*24) Van de Ven, A.D.M. Technologiekeuze voor ontwikkelings
landen: de rol van de arbeidsproduktiviteit. Maand
schrift Economie 46 (1982), 440-457 (Hoofdstuk III, 
par.1). 

*25) Schattingen gebaseerd op profielen van bij het onder
zoek betrokken Nederlandse bedrijven. 

*26) Een uitzondering hierop kan de chemische industrie zijn 
en bepaalde procesindustrie!n ten gevolge van gebruikte 
energie voor afgekeurde produktie. 

*27) In deze uitdrukking is aangenomen dat de benodigde 
hoeveelheden lokatie-onafhankelijk zijn; zoals vermeld 
kunnen de chemische industrie~n die energie als grond
stof gebruiken, hierop een uitzondering vormen. 

*28) Van de Ven (1982) (Hoofdstuk IliA). 
*29) Deze faktor wordt bepaald middels de uitdrukking 

c = cril~rl~----> 
(l+r)q-1 

waarbij r • rentevoet voor langlopende kredieten en 
q = afschrijvingsperiode. 

*30) Van de Ven, A.D.M. (1985) (Hoofdstuk I). 
*31) Vanwege confidentialiteit op deze wijze verwoord. 
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*32) 1979 Update on aluminium and copper, Southwire Conti
nuous Cast Rod System, Southwire Company, Georgia, 
U.S.A. en informatie ir.J. Marijnissen Ph.D. 

*33) Sannen, A. en Vingerhoets, J. Fabrication of copper 
semi-manufactures. University of Technology, Eindhoven. 
Tilburg University, febr. 1985. 

*34) Deze conclusie stemt deels overeen met hetgeen gesteld 
wordt in: Toye, I. The Recession, the Third World and 
the Basis Metals Industries World Development, Vol. 12, 
nr. 9, pag. 923-934, 1984. 

*35) Gebaseerd op informatie van enige Europese kunstmest
producenten. 

*36) V ingerhoets, J., Groosman, A. De west-europese kunst
mestindustrie en de derde wereld IVO, K.H. Tilburg, 
1977. 

*37) Deze kunstmestsoort heeft een nuttige mestwaarde van 
17% stikstof, 17% fosfor en 17% kali. 

*38) Investeringen in een fabriek met capaciteit van 350.000 
ton NH

3
: f 325 mln. Investeringen in een fabriek met 

capaciteit van 130.000 ton NH
3

: 

130,000x 
356~666- . f 325 mln. = f 170 mln. 

x = 0,67 (ervaringscijfer). 
*39) In de kunstmestindustrie rekent men met een jaarinhoud 

van 1600 arbeidsuren. 
*40) Investeringen in fabriek met capaciteit van 265.000 ton 

HN0
3

: f 60 mln. 

Investeringen in fabriek met capaciteit van 225.000 
ton: 

225.ooo0· 67 
(265~666) x f 60 mln. = f 53 mln. 

*41) Er wordt gestreefd naar een maximaal stoomgebruik van 
24 ton per dag. 

*42) Informatie Europese producenten en Krishnaiah, M. and 
Rao, K. Productivivy in phosphonic acid plants, The 
Fertiliser Association of India, Seminar 1982. 

*43) Van de Ven (1985) (Hoofdstuk I). 
*44) Informatie van een Europese Kunstmestproducent; op 

basis van de produktiekosten van L.N.G.-produktie en de 
verkoopprijs van L.N.G. 

*45) Towers, "The Reliability in Modern Ammonia Plant De
sign". The Fertilizer Association of India Seminar, 
1982. 

*46) Groosman, A.J.A. Blik uit de derde wereld, Iris-rapport 
nr. 16 K.H. Tilburg, 1982. 

*47) Energie en Economie, Hoofdrapport van een onderzoek 
naar de gevoeligheid van Nederlandse bedrijven/sektoren 
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voor stijgende energiekosten. COB/SER-rapport 1983, 
ISBN, 90-6587-064-4. 

*48) Informatie Nederlandse onderneming met vestiging in 
Spanje. 

*49) Deze case-study is ontleend aan het afstudeeronderzoek 
van H.Cornelissen, die in 1981 een conservenbedrijf in 
Nederland onderzocht. Zie: Cornelissen, H. De groente
en fruitconservenindustrie. Een vergelijkend onderzoek 
op modelmatige basis in het kader van de industri~le 

herstrukturering. Afdeling der Bedrijfskunde Technische 
Hogeschool Eindhoven, 1981. 

*50) Berekend op basis van de formule zoals beschreven in 
v.d. Ven (1982) (Hoofdstuk IIB). 

*51) Op basis van waarnemingen in verwante industrietypen. 
Ook het rapport IV0-8, Een toekomst voor de Nederlandse 
confectie-ondernem!ng, vermeldt dat in de Tunesische 
confectie-industrie 0.75 een haalbaar streefgetal is. 

*52) Gegevens werden ontleend aan Nederlandse landbouwinsti
tuten en ministeries en vooral ook aan informatie van 
de heer S.Smits van Coppens Meng Unie te Helvoirt. 

*53) Commissie voor Ontwikkel!ngsproblematiek van Bedrijven 
(COB/SER). Energiegevoeligheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven 1983. 

*54) Aanduidend de ratio tussen de hoeveelheden voer en de 
daarmee geproduceerde hoeveelheid ruw vlees. 

- 249 -



SAMENVATTING 

In dit proefschrift wordt een onderzoek op het gebied van de 
internationale industri@le produktie beschreven dat gericht 
is op de vraagstelling hoe de industri@le produktie in de 
toekomst verdeeld gaat worden tussen de huidige hoogge!ndus
trialiseerde, centrumlanden (de landen in de E.E.G., de 
V.S., en Japan) en de periferielanden, traditioneel ontwik
kelingslanden genoemd. 
Uitgangspunt daarbij is dat de toenemende industrialisatie 
van de periferielanden strukturele veranderingen teweeg zal 
brengen in de industri~le verhoudingen tussen de centrumlan- · 
den en de per ifer ielanden en dat de industri@le produktie
systemen in de be ide landen-categor ie@n zich voortdurend 
zullen moeten aanpassen aan zich wijzigende internationale 
produktie-omstandigheden. 
De literatuur op het terrein van de internationale industri
~le produktie is veelal macro-economisch van aard, hetgeen 
inhoudt dat slechts algemene tendenzen aangegeven worden 
voor veranderingen in de industri@le produktie tussen Ian
den. Op ondernemers- of bedrijfsnivo ontbreekt het aan 
concrete analyses en daaruit af te leiden aanbevelingen. Het 
is vanuit dit bedrijfsniveau waar dit onderzoek beoogt een 
bijdrage te leveren aan meer inzicht in de verdeling van de 
industri@le produktie tussen landen. 

In de literatuurstudie is nagegaan in hoeverre de economi
sche internationale handelstheorie@n een verklaring geven 
voor de verschuivingen en veranderingen in de industri@le 
produktie tussen de centrum- en de periferielanden. Daarbij 
blijkt dat de meeste van deze theorie@n een sterk accent 
leggen op de arbeid-kapitaal verhoudingen in de onderschei
den industrie~n en deze koppelen aan verschillen in ver
krijgbaarheden van deze produktiefaktoren in de verschil
lende landentypen. 
Tevens komt tot uiting dat de gepresenteerde theorie~n en 
economische onderzoeksresultaten niet volledig en eenduidig 
zijn waar het gaat om verklaringen van internationale ver
schillen in industri@le produktie doordat te weinig rekening 
gehouden wordt met het opereren in de praktijk van inter
nationaal opererende ondernemers en doordat het daadwer
kelijk funktioneren van bedrijven in de verschillende lan
dentypen onderbelicht blijft. 

Om meer inzicht te krijgen in het funktioneren van bedrijven 
in landen met een lage industrialisatiegraad is in Perd een 
onuerzoek uitgevoerd. Dit onderzoek betrof een 20-tal be
drijven uit de metaalsektor. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat de effici~ncy-verschillen ten 
opzichte van centrumlanden als Nederland sterk uiteenlopen, 
vari~rend ~an ongeveer 30% tot 80% van de Nederlandse norm, 
en dat produkt-gerichte bedrijven relatief effici@nter zijn 
dan proces-gerichte bedrijven. 
De oorzaken van de lagere effici~ncy zijn voornamelijk 
gelegen in de beheersing en de organisatie van de bedrijven 
en in veel mindere mate in het technisch systeem. De presta
tie van de operators daarentegen is vrijwel gelijk aan die 
in centrumlanden. 
De belangrijkste conclusies die hieruit getrokken kunnen 
worden ten aanzien van het ontwerpen van bedrijven in lager 
gefndustrialiseerde landen zijn dat bij het opzetten van op 
exportgerichte bedrijven alleen arbeidsintensieve produktie
systemen in aanmerking komen die beheersingsextensief zijn, 
en dat bij produktie voor de lokale markt gestreefd moet 
worden naar een produkt-gerichte fabrikagestruktuur. 

Om na te gaan welke gevolgen de lagere effici@ncy van be
drijven in de periferielanden heeft op de produktiekosten, 
is een simulatiemodel gemaakt dat de produktiekosten in deze 
landen, berekent ten opzichte van de centrumlanden, bij de 
veronderstelling van dezelfde produktietechniek en dezelfde 
produktie-aantallen. 
Uit deze simulatie kan afgeleid worden dat, uitgaande van 
gelijke (of lagere) produktiekosten dan in centrumlanden, 
voor produktie in periferielanden een aanmerkelijk hogere 
arbeidsintensiteit is vereist dan op grond van beschouwingen 
over de (produktie)faktorkosten in deze landen wordt veron
dersteld. 
Tevens blijkt op grond van het produktiekostenkriterium dat 
voor de kapitaalintensieve industrie@n in die landen een 
veel grotere relatieve effici@ncy (ten opzichte van centrum
landen) vereist is dan bij arbeidsintensieve industrie@n. 

Door middel van een gevoeligheidsanalyse is vervolgens 
nagegaan wat de invloed is van de parameters waaruit het 
simulatiemodel is opgebouwd op de produktiekosten in lage 
loonlanden. Deze gevoeligheidsanalyse laat zien dat de 
economische levensvatbaarheid van industrie@rt in lage loon
landen allereerst door de arbeidsproduktiviteit ten opzichte 
van de centrumlanden bepaald wordt. Direkt daarop volgt de 
hogere verhouding indirekten-direkten die men in deze landen 
aantreft. 
Verder blijkt dat bij het bepalen van de optimale lokatie 
van industrie~n binnen de verzameling zeer lage loonlanden, 
(zoals India, Thailand en de Philippijnen) de lokale loon
kosten veel minder belangrijk zijn dan de arbeidsproduktivi
teit ten opzichte van de centrumlanden. 
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Evenwel in landen met wat hogere lonen zoals Griekenland en 
Marokko blijkt de loonvoet wel belangrijk te worden. In dit 
soort landen is een relatieve arbeidsproduktiviteit van 
tenrninste 40% vereist om nog een produktiekostenvoordeel te 
kunnen behalen. 
Betreffende de discussies die in de economische literatuur 
gevoerd worden aangaande arbeidsintensieve industrie@n in 
lagere loonlanden leert de uitgevoerde analyse dat deze het 
gevaar in zich hebben de bedrijfseconomische (micro) reali
teit in deze landen te overschatten. Zelfs zeer arbeidsin
tensieve industrie@n kunnen in deze landen alleen dan pro
duktiekostenvoordelen hebben wanneer aan een aantal strin
gente voorwaarden wordt voldaan. 

Het laatste deel van het proefschrift beschrijft een inter
nationaal produktie-allocatiemodel dat het mogelijk maakt 
uitspraken te doen over de optimale lokatie van produktie
systemen van internationaal verhandelbare produkten en over 
de gevoeligheid voor internationale concurrentie van de 
verschillende industri@le sectoren in de centrumlanden. 
In dit model wordt naast produktiekosten ook rekening gehou
den met internationale transportkosten en met grondstofkos
ten. Met behulp van het allocatiemodel zijn vervolgens een 
aantal case-studies uitgevoerd waarbij in veelal Nederlandse 
bedrijven de benodigde gegevens zijn verzameld. De case
studies betreffen: continu-gegoten koperdraad, kunstmest, 
tomatenteelt, groenten-conserven, slachtkuikenvlees en 
confectiekleding. De belangrijkste conclusie die de toepas
sing van het internationale produktie-allocatiemodel ople
vert is dat bij de internationale allocatie van industrie~n 
alle voor de produktie noodzakelijke inputs in beschouwing 
genomen moeten worden. Zo blijkt dat bij de allocatie van 
koperhalffabrikaten het internationale transport de belang
rijkste faktor is, bij tornatenteelt de benodigde warmte, bij 
kunstmest de grondstof (in dit geval een energiedrager, 
aardgas), bij groenten-conserven de landbouwgrond, bij 
slachtkuikenvlees de grondstof en ook de milieubelasting 
(mestoverschot), en bij confectie de faktor arbeid. 

Dit overzicht toont aan dat het veelvuldig gebruikte uit
gangspunt van arbeid-kapitaal verhoudingen in de produktie 
niet steeds tot een volledige verklaring leidt van internat
ionale produktie-allocaties. Het is bij produktie-ailocatie 
in lage loonlanden eerder de totale hoeveelheid voor de 
produktie benodigde arbeidsuren op jaarbasis die van belang 
is dan de arbeids- of kapitaalintensiteit. 

Tot slot wordt opgemerkt dat het gepresenteerde allocatiemo
del een aanvullend hulpmiddel kan zijn voor het bepalen .van 
de internationale concurrentie-gevoeligheid op sectorniveau 
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en dat het met dit model mogelijk is gebleken om met een 
beperkt aantal kengetallen binnen een korte tijdspanne 
uitspraken .te doen over de internationale concurrentieposi
tie van individuele ondernemingen dan wel over de mogelijk
heden voor reallocatie van de produktie naar andere landen. 
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SUMMARY 

This thesis presents a study on the questions how in the 
future the international industrial production will be 
divided between the highly industrialized or centre coun
tries (EC, USA and Japan) and the developing or periphery 
countries. The study is based on the assumption that the 
increase in industrialization of the periphery countries 
will undoubtedly cause structural changes in the industrial 
relations between the centre countries and the periphery 
countries so that the industrial production systems in both 
regions shall have to adapt themselves continuously to 
changing international production circumstances. In the 
literature international production is mostly considered 
from a macro-economic viewpoint, so that only general ten
dencies are determined for changes in production structure 
between countries. 
On company-level there is a lack of analyses and therefore 
also on recommendations. This study aims to contribute to a 
better understanding of the industrial production allocati
ons between different countries from a producers viewpoint. 

The literature review examines to what extend the interna
tional trade theories can explain the changing pattern in 
the industrial production between the centre- and periphery
countries. It proves that most of these theories strongly 
emphasize the labor-capital ratio in the different indus
tries, associated with the availability of these production 
factors in the different countries. It is also evident that 
the presented theories and research data are not uniform and 
consistent in their explanation of the international diffe
rences in industrial production, due to negligence of real 
data from internationally operating producers and because 
the differences of functioning of production systems in 
different countries are not included. 

In order to get an idea of the functioning of enterprises in 
less industrialized countries, a case study of the Peruvian 
metal working industry has been executed. During a period of 
two years some twenty metal-companies were investigated. It 
became clear that there is a big spread in efficiencies in 
comparison with centre countries as the Netherlands, varying 
from about 30% to 80% of the average Dutch efficiency. In 
addition it was found that product-oriented production 
systems are relatively more efficient than process-oriented 
ones. The low efficiency is especially caused by control and 
organisation deficiencies of the local companies. The tech
nical systems are of less importance. The operator-perfor
mance however is more or less the same as in Western coun
tries. 
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The main conclusions drawn from the foregoing in relation to 
the design of industries in low industrialized countries are 
that in establishing of export oriented manufacturing plants 
only labour 'intensive production systems should be selected 
which are also control extensive. Furhter, product systems 
for the local market should be product-oriented. 

To study the consequences of the lower efficiency on the 
production costs in the periphery countries, a simulation 
model has been constructed which calculates the production 
costs in these countries in relation to the centre coun
tries. Assumed are equal production technology and produc
tion quantity. Supposing equal or lower production costs 
than in centre countries, this simulation indicates that 
production in periphery countries requires a substantial 
higher labour-intensity than assumptions based on local 
factor costs predict. 
Furthermore it proves that, considering the production cost 
criterion, capital intensive industries in periphery coun
tries should have a much higher relative efficiency (rela
tive to centre countries) than labour intensive ones. 

A sensitivity analysis is used to ascertain the influence of 
the parameters of the simulation model on the production 
costs in low wage countries. This analysis shows that the 
economic viability of industries in low wage countries in 
the first place is determined by the relative labour produc
tivity of the concerned countries (relative to the centre 
countries). Next factor of importance is the higher number 
O·f indirects. In relation to directs, as often found in 
these countries. The determination of the optimum location 
for industries within the lowest wage countries like India, 
Thailand and the Philippines, made clear that the local wage 
level is far less important than the local labour producti
vity compared with centre countries. However in countries 
with higher wages, as Greece and Morokko, the local wage 
level does become important. This type of countries require 
a relative labour productivity of at least 40% to obtain a 
production cost advantage. 
The sensitivity analysis demonstrates that economic litera
ture on labour intensive industries in low wage countries, 
easily over-estimates the micro-economic reality of these 
industries in these countries. Even very labour intensive 
industries can only have production costs advantages in low 
wage countries if a number of stringent conditions are met. 

The last part of the thesis describes an international
production-allocation-model, which enables us to make pre
dictions on the optimum location of production systems of 
internationally tradeable products and on the sensitivity of 
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international competition of different industries in the 
centre countries. Besides production costs, this model also 
considers the costs of transport and raw materials. 
Using this model some case studies were carried out, with 
most data gathered from Dutch companies. 
The case studies concern continuous cast copper rods, ferti
lizers, tomato-growing, tinned vegetables, chicken meat and 
ready-made clothing. 
The main conclusion is that all inputs, necessary for the 
production, have to be considered in the international 
allocation of industries. 
For the allocation of copper semis (like continuous cast 
rods) the international transportation proved to be the most 
important factor, for tomato-growing the needed heat, for 
fertilizers the raw materials (energy from e.g. natural 
gas), for tinned vegetables the agricultural land, for 
chicken meat the raw materials and the environmental conse
quences (dung surplus), and for ready-made clothing the 
labour factor. This survey makes clear that the frequently 
used labour-capital theorema not always fully explains the 
international production allocations. For production alloca
tion in low wage countries the total amount of labour hours 
per year seems to be more important than the labour- or 
capital intensity. 
Finally it is concluded that the allocation model can be 
useful in the determination of the international competition 
sensitivity for different industrial sectors. 
It was also found that this model can predict the internati
onal competition-position of individual companies or the 
reallocation possibilities to other countries, using only a 
limited amount of parameters in a short period of time. 
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I 

De beste vonn van hulpverlening aan de nensen in de ante landen en 
de ante mensen in de rijke landen is het afschaffen van het vigerend 
protectiesysteem. 
(n.a.v.: Balassa, B., ~rld Trade: Constraints and opportunities in 
the 80's, Atlantic Institute for International Affairs, 1979) 

II 

Een bedrijfskundig ingenieur zonder kennis van internationale indus
triele relaties is een schaap met drie paten. 
(n.a.v. :Sanders,P.W., Automatiseren en/of werken, Inaugurale Rede 

TH Eindhoven, 1985) 

III 

Wanneer de huidige tendenties in de internationale industriele pro
ductie zich voortzetten, mag ve.rwacht worden dat binnen afzienbare 
tijd vele Nederlanders in een Chinese auto, voorzien van Saoedi
Arabische banden, over Nederlandse -wegen naar hun Japans bedrijf 
rijden. 
(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 

IV 

De Nederlandse ondernemer is gevoeliger dan hij denkt. 
(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 

v 
De 1 miljard rn3 aardgas die de Nederlandse rnaatschappij jaarlijks 
in het Westland investeert rnoet als een verspilling van schaarse 
middelen worden beschouwd. 
(Claus, J. 1 Verbruik, misbruik of gebruik, Inaugurale Rede TH Eind
hoven, Eindhoven, 1985) 

VI 
De grootste ccxrq;>aratieve voordelen van Nederland zijn gelegen in 
zijn naarngeving, ligging, grootte en historie. 
(n.a.v.: W.R.R., Plaats en Toekornst van de Nederlandse industrie, 
Staatsuitgeverij, Den Haag, 1980) 

VII 
Research-intensieve productie is op tennijn geen ccxrq;>aratief voor
deel voor de huidige centrurnlanden. 
(n.a. v.: Tinbergen, J. ; Which sectors should be stimulated by a 
recuvery policy ? , Lloyds Bank Review, No. 137, 1980) 

VIII 

Automatisering leidt tot een grotere overdraagbaarheid van techno
logische kennis en productietechnieken en is daarcm geen adequaat 
middel an de industriele werkgelegenheid in het Westen te behouden. 
(n.a.v.: - Marsh, P., The mechanisation of mankind, New Scientist, 

12 February, 1981 
- Rarnaer, J .c. , in: Exportbeleid en sectorstructuurbeleid, 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den 
Haag, 1980) 



IX 

Een tweede emigratiegolf van Nederlandse bio-industrielen zou 
goed zijn voor Nederland en de ontwikkelingslanden. 
(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 

X 

Het accent dat narenteel gelegd w::>rdt op maatschappelijk (be
drijfs-) relevant onderzoek aan de Teclmische Hogescholen heeft 
het gevaar in zich dat het wetenschappelijk fundament van deze 
instellingen w::>rdt ondergraven. 
(Beleidsnota Universitair Onderzoek, Tweede Karner der Staten
Generaal, Zitting 1979-1980) 

XI 
Wanneer de industriele milieuwetgeving aangaande de uitstoot van 
rookgassen en de geluidsoverlast tevens van toepassing zou w::>rden 
verklaard op particuliere huishoudens dan zou het leefklimaat in 
Nederland aanmerkelijk verbeterd w::>rden. 

XII 
Absolute anonimiteit van menselijke spennadonoren is, medisch 
gezien, onverantw::>ord. 

XIII 
Bij de beoordeling van wetenschappelijk personeel dienen ook we
tenschappelijke publicaties die over betrokkene zijn gepubliceerd 
in beschouwing ge:n.cmm te w::>rden. 

XIV 
Sprekend over de maatschappelijke voordelen van een hogere maxi
mumsnelheid op de Nederlandse autowegen verzuimt de huidige be
windsvrouwe van Verkeer en Waterstaat te vernelden dat deze 
snelheidsverhoging ook belangrijke werkgelegenheidseffecten met 
zich meebrengt, zawel direct als indirect, en een belangrijke 
bijdrage levert aan de gezondheidszorg middels de grotere be
schikbaarheid van donororganen. 
(Sociale kosten-baten analyse: UNIOO, Guide to practical project 
appraisal, social oost benefit analysis, UN, New York, 1978) 

iW 

De maatschappelijke waarde van de Nederlandse huisvrouw w::>rdt 
ernstig onderschat. 
(Pen, J.; Macro econanie, Het Spectrum, Utrecht, 1977, p. 22 en 23) 

/WI 

Elke Nederlandse ouder die niet tevens "foster parent" is geeft 
blijk van een te beperkte taakopvatting. 

>WI I 

Oat deze "University of Teclmology" niet op elk technologisch ge-
-~bied vooroploopt w::>rdt ondermeer geda!onstreerd door het feit 
dat, waar de Nederlandse boer de prestatie en de presentie van 
zijn koeien laat registreren door een canputer, het College van 
Bestuur van deze Teclmische Hogeschool slechts de aanwezigheid van 
de ambtenaren laat vastleggen, en wel met een pennetje. 
(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift) 


