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Hoofdstuk A.

Inleiding.

§ 1. De probleemstelling.

De technologie, zoals we ~i~ ....O:ui.el1i:eel gemanifesteerd zien in bestaande

machines en apparaten en de gebezigde organisatiemethodieken, is ontstaan

in het huidig geindustrialiseerde westen.

Door een wisselwerking van de technologie en de omgeving heeft deze tech

nologie eigenschappen en vormen aangenomen die typisch westers zijn, d.w.z.

afgestemd is op de westerse omgevingseigenschappen. Bij het industrialiseren

in de ontwikkelingslanden is men wat betreft de technologische toepassingen

vaak genoodzaakt te putten uit het westers technologisch arsenaal, waar

door men een technologie, geent op westerse omstandigheden, overplaatst

naar een omgeving die op een aantal punten sterk afwijkt van de westerse.

Uit deze gedwongen transplantatie nu vloeien een aantal discrepanties voort

die het funktioneren van deze technologie beinvloeden.

De probleemstelling nu richt zich allereerst op de vraag wat deze discrepan

ties zijn bij overplanting, terwijl vervolgens bezien zal worden welke

mogelijkheden open staan om aan deze discrepanties geheel of gedeeltelijk

het hoofd te bieden.

In figuur 1 is de probleemstelling afgebeeld.

Figuur De probleemstelling

a.E.

~
de discrepanties.

W.r-S ...F====a.t W.E.
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•••+

W. P.:S.

W.P.S.

W.E.

a.E.

= westers geaard produktiesysteem (met z'n technologie)

westerse omgeving

= de omgeving in de ontwikkelingslanden
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§ 2. Ret produktiesysteem.

Voordat de probleemstelling nauwkeuriger gespecificeerd kan worden,

is het noodzakelijk het object van studie, het produktiesysteem te

omschrijven.

Als algemene omschrijving geven we:

een produktiesysteem is een verzameling objekten gericht op de ver

vaardiging van outputs middels transformatie van een aantal inputs.

Een produktiesysteem is een doelgericht systeem en staat via de in-

en outputs -n wisselwerking met zijn omgeving; het heeft een open karak

ter (externe relaties). Ret voortbestaan van het produktiesysteem

vereist een instandhouding van dit uitwisselingsproces, de omgeving

moet de door het produktiesysteem geproduceerde outputs accepteren en

de benodigde inputs kunnen en willen leveren.

In het algemeen onderscheiden we zes soorten inputs, t.w.:

- materiaal

- energie

- informatie

- technische middelen

- mensen

- financieringsmiddelen.

Deze inputs stromen door het produktiesysteem, echter met een verschil

lende doorlooptijd. Algemeen ziet men dat de inputs technische middelen

en mens en, een langere doorlooptijd hebben. Bovendien onderscheiden deze

inputs zich van de andere in hun funktie, immers mens en en technische

middelen bewerken de hoofdstroom (meestal materiaal) met als additionele

inputs energie en informatie. Ret is daarom dat technische middelen en

personen operatoren of actieve inputs genoemd worden. De aktiviteiten die

deze operatoren uitvoeren onderscheiden we in bewerkende (direkte trans

formatie aktiviteiten) en regelaktiviteiten. De laatste kenmerken zich

door de stappen: meting van de output, vergelijking met een norm, ver

schil-analyse en terugkoppeling; zij treden op bij het voorkomen van

storingen.(negatieve inputs).

Schematisch is in fig. 2 weergegeven met welke bronnen en mark ten een

produktiesysteem in uitwisseling is.

*) Technische middelen kunnen aileen dan doelgerichte operaties uit
voeren, indien er additionele menselijke arbeid wordt verricht.
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Figuur 2. De externe relaties van een produktiesysteem.
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~ 3. De interne relaties.

Voor een analytische benadering van een produktiesysteem is het zinvol

onderscheid te maken in subsystemen binnen de produktiesystemen.

Wanneer binnen een produktiesysteem de totale verzameling te verrichten

transformatie-aktiviteiten zijn toebedeeld aan de verschillende operatoren

definieren we het technisch subsysteem als de verzameling technische

hulpmiddelen die worden aangewend met hun onderlinge relaties, de

technische struktuur.

De verzameling menselijke operatoren, en hun onderlinge relaties, noemen

we het organisatie subsysteem, met zijn organisatiestruktuur.

De verzameling personen met hun taken en eigenschappen die vrijwel uit

sluitend regelaktiviteiten uitvoeren, noemen we het management of be

heersingssysteem. Dit laatste systeem is een partieel subsysteem van het

organisatiesysteem. De wijze waarop dit managementsysteem het totaal

beheerst komt tot uiting in de gebezigde beheersingsprocedure en tech

nieken, die kunnen zijn vastgelegd of een variabel karakter kunnen hebben.

We ste~den dat een produktiesysteem een doelgericht systeem is, om dit

duidelijk tot uiting te brengen, postuleren we als het primaire doel van

dat systeem het voldoen aan de produktietaak, gedefinieerd als de soort,

hoeveelheid, kwaliteit en prijs van de output die een produktiesysteem

wenst voort te brengen.

Schematisch weergegeven hebben we nu het volgende beeld van een produktie

systeem, zie figuur 3.
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figuur 3 Het produktiesysteem.
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xx) In hoofdstuk D wordt verder ingegaan op de verschillende partiele

subsystemen van het organisatiesysteem.

~ 4. De wederzijdse beinvloedingen.

Aangezien de produktietaak de verzameling benodigde transformatieaktivi

teiten en inputs bepaalt, zal er ook bij de allocatie van deze transformatie

aktiviteiten aan de operatoren een bepalende invloed van de produktietaak

uitgaan. Daarbij is het echter weI zo, dat hoe hoger men in de (hierarchische)

organisatiestruktuur, hoe groter de autonome variatie is. Zie figuur 4.

figuur 4

produktietaak

technisch systeem

organisatiesysteem

Eveneens geldt dat een eenmaal vastgelegd technisch systeem het or

ganisatiesysteem beinvloedt, ook hier geldt weer een verminderde invloed

bij een hogere hierarchie. Het technisch en organisatorisch systeem, be

invloeden, eenmaal vastgelegd,de produktietaak.

Een opmerking die gemaakt moet worden is dat deze beinvloedingen niet

opgevat moeten worden als volledig deterministisch, binnen de subsystemen
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blijven steeds mogelijkheden voor autonome variaties, en de

invloed van met name de produktietaak en het technisch systeem op

het organisatiesysteem neemt af bij een hoger hierarchisch niveau.

§ 5. Kenmerken van westerse produktiesystemen.

Nadat uiteengezet is wat onder een produktiesysteem in zijn algemeen

heid wordt verstaan, gaan we na welke eigenschappen de westerse

produktiesystemen ten gevolge van de economische ontwikkeling hebben

aangenomen.

De westerse maatschappij kenmerkt zich in tegenstelling tot die in

ontwikkelingslanden door een hoge ontwikkelingsgraad. Deze ontwikke

ling manifesteerde zich o.a. in een steeds verdergaande arbeidsver

deling,een steeds verder uitbouwen, kwantitatief en kwalitatief,

van de infrastruktuur (transport, kommunikatie en energievoorzieningen),

een hoge scholingsgraad van de bevolking, een groter wordende kapi

taalgoederensektor en een steeds stijgend (relatief hoog) per capita

inkomen.

Als reactie op deze ontwikkeling en tevens als stimulator van deze

trend, ontwikkelde zich het westerse produktiesysteem ~) tot een produk

tieeenheid die een grote hoeveelheid output produceert, mogelijk ge

maakt door de grote transportmogelijkheden, de hoge bevolkingsconcen

traties en het hoge per capita inkomen.

Niet aIleen wordt de output in grote hoeveelheden vervaardigd, zij

kenmerkt zich tevens door een grote mate van standaardisatie en uni

formiteit, met name in de consumptiegoederensector.

Dankzij deze grote hoeveelheden uniforme produkten per tijdseenheid,

werd het mogelijk om binnen het produktiesysteem een strenge verdoor

gevoerde arbeidsverdeling over de operatoren toe te passen.

Er worden machines geconstrueerd, speciaal ontworpen voor specifieke

bewerkingen en steeds meer specialisten doen hun intree in de organisa

tie, op aIle n~veaus. Een gevolg van deze specialisatie van de opera

toren is hun inflexibiliteit en daarom geringe uitwisselbaarheid. De

stijgende arbeidsproduktiviteit is historisch gezien, gepaard gegaan

• i

")We spreken hier over het westerse produktiesysteem als een soort
g~middelde van de totale verzameling.De in deze paragraaf gedane
u~tspraken kunnen dan omk niet als algemeen geldend aangenomen worden.
Ret ~al steeds m~gel~jk zijn voorbeelden te vinden van westerse pro
dukt~esystemen d~e n~et aan de vermelde eigenschappen voldoen.
Later komen we hier op terug.
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met stijgende arbeidskosten. Dit laatste heeft er op den duur toe

geleid dat er bij de allokatie van de transformatie-aktiviteiten

aan de operatoren een steeds groter aksent wordt gelegd op het ont

wikkelen van machinale operatoren. Eerst vooral in de bewerkende- later

ook in de regelende sfeer. De toename van de kapitaalgoederen voor de

produktie bracht met zich mee een steeds groter wordende behoefte

aan niet-menselijke energie. De niet-menselijke energiedichtheid per

eindprodukt steeg.

Een nadelige consequentie hiervan is de steeds stijgende energetische

belasting van het leefmilieu.

Niet aIleen binnen het produktiesysteem zien we een stijgende arbeids

verdeling, ook de produktiesystemen onderling zijn zich met betrekking

tot de materiele transformatie steeds verder gaan specialiseren. Een

westerse ondernemer kan vrijwel elk onderdeel van derden betrekken, en ~s

op die wijze verbonden met een conglomeraat van toeleveranciers en

afnemers.

Ten aanzien van de voor produktie benodigde informatie z~en we ook

een steeds stijgende specialisatie. Steeds meer produktiesystemen ontstaan,

die een hoeveelheid informatie bundelen gericht op het produceren van

specifieke informatie-vereisende produkten en diensten. Verder ontstaan

velerlei instituten die als informatie-dragers en -vergaarders optreden

voor verschillende produktiesystemen; researchinstituten, organisatie

adviesbureaus etc. Wanneer we nu trachten samen te vat ten welk beeld een

gemiddeld westers produktiesysteem heeft ten gevolge van de hoge economische

ontwikkeling volstaan we met te vermelden dat dit:

- een output produceert gericht op de westerse gebruikssituatie

- grote hoeveelheden uniforme produkten per tijdseenheid vervaardigt

- een hoge energie- en informatiedichtheid per eindprodukt bezit

- zeer specialist~sche inflexibele operatoren gebruikt, met een kapitaal-

intensief karakter

- steunt op een grote hoeveelheid toeleveranciers, van goederen en

diensten (materiaal en informatie)

- over een hoog ontwikkelde infrastruktuur kan beschikken.

~ 6. De omgeving ~n ontwikkelingslanden en de discrepantie.

Zoals vermeld ~s een ontwikkelingsland voor wat betreft zijn technologische

mogelijkheden grotendeels afhankelijk van de westerse landen; bij het

industrialiseren van deze 1and en nu, worden technologieen, die zijn
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tot standgekomen in een westerse omgeving (westerse ~n- en output

markten en infrastrukturele voorzieningen), geplant in een omgeving

die ten gevolge van een veel lager ontwikkelingspeil ten aanzien van

de infrastruktuur en de in- en outputmarkten geheel afwijkende eigen

schappen heeft.

Bezit de westerse technologie, met name ten aanzien van ongeschoolde

arbeid een zeer geringe input, in ontwikkelingslanden is deze factor

overvloedig.

Draagt de westerse technologie een hoge behoefte aan hoger geschoold

specialistische arbeid in zich, in ontwikkelingslanden is deze schaars;

is de westerse technologie kapitaalintensief, in ontwikkelingslanden

heerst een strukturele kapitaalschaarste.

Richt de westerse technologie zich op een grote outputmarkt, in ont

wikkelingslanden kan men ten gevolge van slechtere transportmogelijkheden

en een veel lager per capita inkomen een veel kleinere markt bereiken.

De westerse technologie heeft een grote informatiedichtheid, terwijl deze

inputs in ontwikkelingslanden in onvoldoende mate beschikbaar zijn.

Staat de westerse technologie ~n kontakt met een grote verzameling toe

leveranciers van goederen en diensten (informatie en service) in ontwikke

lingslanden is dit een ontbrekende faktor.

Kan de westerse ondernemer dankzij de hoogontwikkelde transportmogelijkheden

over veel inputs op korte termijn beschikken, in ontwikkelingslanden

zijn de transportmogelijkheden gering en laag kwalitatief. Aan de hand

van deze droge opsomming zijn een aantal discrepanties vermeld, de lijst

zal niet volledig zijn, echter wat duidelijk is, is dat ten gevolge van

de lagere economische ontwikkeling en de afhankelijkheid van het westen,

de ontwikkelingslanden stuiten op een flink aantal knelpunten.
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~ 7. Mogelijkheden tot aanpassing.

In principe zijn er drie mogelijkheden om het P.S. in ontwikkelingslanden

aangepast te maken aan, in overeenstemming te brengen met, zijn omgeving.

Te weten: a. Een aanpassing van de omgeving aan het westerse geaard P.S.

b. Een aanpassing van net ~.S. aan de plaatselijke omgeving.

c. Een verandering van zowel. de structuur van het Westers·'~.S.

als die van de omgeving in het ontwikkelingsland.

De aandacht is tot op heden voornamelijk gericht geweest op de onder a

genoemde mogelijkheid. Men ging ervan uit dat de P.S. zoals we die kennen

1n het westen de enige mogelijke waren am efficient produceren te waarborgen

en dus richtte men zich op de mogelijkheden om de omgeving van het P:!S.

in ontwikkelingslanden van die structuur te voorzien die, in overeenstemming

met het westen, noodzakelijk was voor het funktioneren van de getransplanteerde

westerse P.S.

De tweede oplossing, het aanpassen van de structuur van het P.S. aan de

omgeving, en het instandhouden van die omgeving, sluit elke ontwikkeling

uit en moet daarom als alternatief verworpen worden. Ontwikkeling immers

impliceert verandering.

Zoals verwacht kan worden gaan we uit van de intermediaire oplossing c,

en weI omdat langs deze weg ontwikkeling mogelijk is en omdat op deze manier

de discrepantie veroorzaakt door het P.S. zelf opgeheven kan worden door

verandering van de structuur van het P.S.

Een andere reden am langs die weg het probleem te benaderen is dat door aan

passing van het P.S. aan de omgeving op kortere termijn verbeteringen zijn

te verwachten dan dat men zich aIleen concentreert op de mogelijkheid ~,

die zou impliceren dat de maatschappelijke constellatie van het ontwikkelings

land in overeenstemming gebracht zou moeten worden met die van het westen.

Daarbij kan men zich nag afvragen of dat laatste ethies, politiek etc. weI

verantwoord is.



~et funktioneren van produktiesystemen binnen een maatschappij.

§ 1. Kriteria:

Gedeeltelijk samenvattend kan het voorgaande hoofdstuk A worden be

grepen in het volgende schema:

INPUT.'------~I

PUT--------t

Produktie-systeem ell
00

-,M
,....l'

Produktie-taak ..-l
ell

-I-J

Technisch systeem 00
,....;
ell

Organisatiesysteem 0
0

.. OUT..

Omgeving

Verzameling produktie-
middelen

s:: Overheid
ell

~

bO Collectieve voorzieningens::
-.-4
..-l Infra-structuur..-l
ell
-I-J Sociaal-Cultureel klimaat
00

..-l
ell Markt Markt0
0 consumptie- investerings-

goederen goeder~n

Het valt op, dat in de tekening bij het produktiesysteem en de om

geving de doelstellingen afzonderlijk staan vermeld. Hiermee wordt tot

uitdrukking gebracht dat vanuit de omgeving en vanuit het produktie-

systeem doelstellingen naar voren komen, die uitdrukkelijk moeten worden

onderscheiden. In h~t nayolgende betoog speeit dit onderscheid een

centrale roi.

Aangaande de economische orde, beperken we ons tot het systeem van de

vrije ondernemingsgewijze produktie. De centraal geleide stelsels vallen

dus in principe buiten het gezichtsveld, alhoewel aan de overheid een

belangrijke rol zal worden toebedeeld. De beperking tot de vrije markt

economie is ingevoerd om de rol van de vrije ondernemer in de 0.0.1. goed

te kunnen analyseren.

In de tekening is aIleen de input-outputkringloop getekend, die tussen

het produktiesysteem en de omgeving bestaat. Tussen de onderdelen van het

produktiesysteem en de omgeving zijn in principe aIle relaties denkbaar,

zodat het weinig zinvol is om deze relaties in dit figuur tot uitdrukking

te brengen.



Ret funktioneren van produktiesystemen in de 0.0.1. zal worden geanaly

seerd vanuit twee gezichtspunten, nl. de vraag of het produktiesysteem

optimaal funktioneert en de vraag of het produktie-systeem aangepast

is aan de omgeving.

We spreken van een optimaal produktie-systeem indien een produktie-systeem

optimaal beantwoord aan de opgelegde doelstellingen.

We spreken van een aangepast produktie-systeem, indien alle sub-systemen

congruent zijn met de relevante omgevingsfactoren.

Indien een produktiesysteem (= PS) aangepast is moet dat PS voldoen aan

3 deelcongruenties nl.:

a. Congruent inputpatroon

b. Congruent transformatiesysteem, waarbij zowel het technisch systeem

als het organisatiesysteem congruent is

c. Congruent outputpatroon.

We maken dus onderscheid tussen een optimaal produktiesysteem en een aan

gepast produktie-systeem. Ret optimaliteits-kriterium heeft betrekking op

doelstellingen, het congruentie-criterium slaat op gegeven omgevingsfaktoren.

De vraag die men zich nu moet stellen, is: "Wat zijn de doelstellingen van

een produktie-systeem en door wie worden deze opgelegd?"

Om met het laatste te beginnen: we gaan er vanuit dat er sprake is van

twee "partijen", die belang hebben bij de doelstellingen van een produktie

systeem, nl. de maatschappij en het produktiesysteem zelf. We kunnen daarom

steeds spreken van twee soorten optimaliteiten. demaatschappelijke

en de private optimaliteit.

Over de inhoud van beide optimaliteits-kriteria zullen we niet uit

voerig discussieren. We zullen moeten volstaan met een aantal vooronder

stellingen, die wellicht arbitrair genoemd kunnen worden, maar toch in

hoge mate realistisch zijn:

Ret kriterium voor private optimaliteit ~s winstmaximalisatie. Een

produktie-systeem tracht maximale winst te behalen door o.a. te streven

naar technische rationaliteit, efficiency, expansie en een doeltreffende

organisatie en besluitvormingsstructuur;*)
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- Ret kriterium voor maatschappelijke optimaliteit wordt bepaald door de

doelstellingen van het sociaal-economisch beleid, zoals dat door de

overheid wordt gevoerd. De vaststelling van deze doelstellingen geschiedt

d.m.v. het politieke besluitvormingsproces en indien dit democratisch

functioneert, hetgeen niet altijd het geval is, moet men vooronderstel

len dat in de doelstellingen van het overheidsbeleid de maatschappelijke

belangen op een adekwate wijze tot uitdrukking komen. Als mogelijke

relevante en af en toe tegenstrijdige doelstellingen voor het overheids

beleid in de 0.0.1. noemen we:

- maximalisatie van de werkgelegenheid;

- streven naar een gelijkmate inkomensverdeling;

- streven naar gelijkmatig regionaal gespreide industrialisatie.

Samenvattend kan gesteld worden, dat we het fuuktioneren van produktie

systemen in de 0.0.1. relateren aan een drietal kriteria: de private

optimiliteit, de maatschappelijke optimaliteit en het congruentie-kri

terium. Deze kriteria fungeren als analytisch hulpmiddel en dragen in

sterke mate een normatief karakter.

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op het verband tussen

de drie kriteria.

~ 2. Optimaliteit versus congruentle.

Men kan zich afvragen of er verschil bestaat tussen maatschappelijke

optimaliteit en congruentie in het geval dat de private optimaliteit

samenvalt met de maatschappelijke optimaliteit. Impliceert maatschappe

lijke optimaliteit niet tevens congruentie?

Roewel de twee begrippen nauw met elkaar zijn verbonden, bestaat er toch

een duidelijk verschil tussen maatschappelijke optimaliteit en congruentie.

*) We hebben ons nl. beperkt

(zie vorige blz.).

tot de zgn. "vrije"ondernemingsgewijze produktie
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Een congruent produktiesysteem hoeft niet perse lllaatschappelijk optimaal

te: :.:ijli t::Ll. tHat olUgei.<.eerae gelcit evenmin. congruent wil zeggen:

passend bij gegeven omgevingsfaktoren. Optimaal wil zeggen beantwoordend

aan gestelde doelstellingen. Optimaal is dus iets anders als congruent.

Een voorbeeld: de primitieve technieken die nog worden toegepast in lanqen

op regio's met een zeer laag levenspeil zijn meestal produkt van eigen kul

tuur. Per definitie moeten deze technieken als aangepast of congruent worden

beschouwd. Indien de overheid echter een op groei gericht beleid zou gaan

voeren, dan moe ten waarschijnlijk andere technieken gekozen worden. Congruente

technieken zijn in dat geval dus niet maatschappelijk optimaal.

Nu we dit verschil hebben vastgesteld, rijst de vraag of economische ontwikke

ling kan plaatsvinden m.b.v. technieken die tegelijkertijd maatschappelijk

optimaal en congruent zijn. Economische ontwikkeling gaat immers altijd ge

paard met structureel maatschappelijke veranderingen i.t.t. conjuncturele

schommelingen. Een techniek, die op een bepaald moment nog congruent is, moet

misschien later als onaangepast beschouwd worden, omdat zich veranderingen

in de omgevingsfactoren hebben voltrokken. Hoe is het maatschappelijk optimali

teits-kriterium dan nog te combineren met het congruentie-kriterium?

Het antwoord op deze vraag ligt opgesloten in het feit dat het congruentie

kriterium in zekere zin normatief is, hetgeen wil zeggen dat produktie-technieken

die incongruent zijn geworden als gevolg van maatschappelijke veranderingen,

vervangen moeten worden door andere produktietechnieken, die congruent zijn aan

de nieuwe omgevingsfaktoren.

Hieruit blijkt dat economische ontwikkeling zich moet voltrekken als een proces,

waarin strukturele veranderingen in het produktie-systeem en veranderingen

in de maatschappelijke struktuur, in gelijke richting en simultaan moeten

plaatsvinden. Stelselmatige verbreking en hers tel van congruentie is eigen

aan dit proces.

In werkelijkheid verloopt het proces natuurlijk niet zo als hier beschreven

staat. Vaak draagt incongruentie een permanent karakter omdat de structuur

van het produktiesysteem zich in een andere richting heeft ontwikkeld als

de maatschappij-struktuur. Ook een blijvend verschil in ontwikkelingsniveau

van produktie-systeem en omgeving kan oorzaak zijn van permanente incongruentie.

De incongruenties die uit de loop van het proces van economische ontwikkeling

kunnen ontstaan, zijn als voIgt in te delen:

I. Produktie-systeem en omgev~ng ontwikkelen zich structureel ~n gelijke

richting, maar er is verschil in ontwikkelingstempo:

a. de omgeving ontwikkelt zich sneller dan het produktiesysteem;

b. het produktiesysteem ontwikkelt zich sneller dan de omgeving.
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II. De ontwikkeling van produktiesysteem en omgeving verloopt structureel

verschillend:

a. de ontwikkeling van het produktiesysteem is dominant; de structuur

van de omgevingsfactoren wordt door het produktie-systeem bepaald;

b. de ontwikkeling van de omgevingsfactoren is dominant; de structuur

van het produktie~systeem is hiervan afgeleid.

Geval Ia doet zich voor uij ue :tgn. "acntergebleven bedrijfstakken",

waartoe ook vaak de landbouw gerekend kan worden. Steunmaatregelen van

overheidswege zijn meestal nodig om de bedrijfstak weer gezond te maken.

Onder Ia vallen niet de bedrijfstakken, die om structurele redenen niet

rendabel meer zijn, bijv. de oliehaarden-industrie in Nederland nu men

grotendeels is overgeschakeld op aardgas.

Bij Ia gaat het dus om produktiesystemen die door een proces van tijdelijk

versnelde groei weer kunnen worden aangepast aan de omgevingsfactoren.

Geval lb. is voor de 0.0.1. zeer relevant. Door exogene factoren, in

casu de transplantatie van westerse geavanceerde produktietechnieken, ont

staat een grote discrepantie tussen het ontwikkelingsniveau van moderne

produktiesystemen en het lage ontwikkelingspeil van de sociaal-culturele

omgeving.

De congruentie is 1n dit geval veel moeilijker te herstellen dan in geval

Ia. Aanpassing van de sociaal-culturele omgeving aan het modern industriele

klimaat is een zeer tijdrovend proces. Bij Ia kan men spreken over aanpas

singsjaren, bij Ib moet men spreken over"aanpassingsgeneraties. Geval Ib

is ook om een andere reden veel moeilijker dan Ia. Het is namelijk niet te

scheiden van de structurele verschillen in ontwikkeling van produktie

systeem en omgeving als gevolg van genoemde expgene invloed. Met name de

combinatie Ib-Ila is hoogst actueel voor ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld

de invloed van de buitenlandse particuliere vestigingen, die, behalve ge

bruikmakend van onaangepaste produktietechnieken, vaak een heel ander doel

voor ogen hebben met hun vestiging, dan ontwikkelingslanden zich zouden

wens en.

Waarmee we inmiddels beland ZlJn bij geval IIa. Eigenlijk het hete hangijzer

van de ontwikkelingsproblematiek. AIle problemen rondom de transplantatie

van westerse sociale en politieke systemen in de 0.0.1. vallen hieronder.

Tevens zaken als imperialistische uitbuiting, demonstratie-effect, techno

logische afhankelijkheid, enz. enz. Juist omdat IIa zo essentieel is, kunnen

werer hier kort over zijn.

In het navolgende wordt er uitvoerig op teruggekomen.

Tot slot geval lIb. Hiervoor geldt dat het juist in de westerse landen

actueel is. De congruentie tussen produktie-systeem en omgeving wordt hier



- 14 -

verbroken doordat steeds meer groepen zich kritisch gaan opstellen tegen

over het bedrijfsleven zoals het momenteel funktioneert. Allerlei sociale

akties hehben tot doel om het functiQneren van produktiesystemen te wijzi

gen ~n een maatschappelijk meer gewenste richting. De democratisering van

het bedrijfsleven en de milieu-problematiek staan hierbij centraal *).

Ret laatste probleem was er aanleiding toe, dat zich in de geindustriali

seerde landen een uitvoerige discussie ontwikkelde over de maatschappelijke

achtergronden van de technologie. Opvallend is, dat de technologie-discussie

gericht op de ontwikkelingsproblematiek, al veel langer gaande is, maar

dat de maatschappelijke achtergronden daarbij veel minder of in het geheel

niet een punt van discussie vormden. Roe het mogelijk is,dat een dergelijk

belangrijk aspect op de achtergrond is geraakt, wordt duidelijk als men zich

realiseert welke totaal verschillende achtergronden in de gevallen IIa en

lIb liggen opgesloten.

§ 3. Private optimaliteit versus maatschappelijke optimaliteit.

In de vorige paragraaf zijn we van de vooronderstelling uitgegaan dat de

private optimaliteit samenviel met de maatschappelijke optimaliteit. In

deze paragraaf zullen we de relatie tussen private optimaliteit en maat

schappelijke optimaliteit nader onderzoeken. Ret gaat hier in wezen om de

relatie tussen maatschappelijk belang en privaat belang.

We gaan ervan uit dat er sprake is van drie soorten relaties:

a. wederzijdse afhankelijkheid,

b. belangenovereenstemming

c. belangentegenstelling.

ad a. Wederzijdse afhankelijkheid.

De inhoud van de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen produktie

systeem en omgeving kan eenvoudig uit het schema van§ 1 worden af

geleid.

20 is het produktie-systeem afhankelijk van de omgeving met be trekking

tot

- de levering van produktiemiddelen

- de afzetmarkt

- de infra-struktuur

- het sociaal-cultureel klimaat

- het overheidsbeleid

- de collektieve voorzieningen

*) M.a.w. het wordt steeds meer manifest dat er geen sprake is
pelijke optimaliteit. In grote trekken is er weI sprake van
teit ..... dominantie van het PS over de omgeving.

van maatschap
private optimali
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De omgeving is afhankelijk van h.et produktiesysteem met betrekking

tot

economische groei

- werkgelegenheid

- inkomensverdeling

- materiele behoeftenbevrediging etc.

De afhankelijkheidsrelatie omgeving~produktiesysteemis complexer

dan de afhankelijkheidsre1atie produktiesysteem ..... omgeving.

De eerste afhankelijkheidsre1atie ver100pt name1ijk zowe1 direct a1s

indirect. Direct door de produktie en de werkge1egenheid, die ee.• be

paa1d bedrijf met zich meebrengt. Indirect door de externe effecten.

De externe effecten zijn voor de 0.0.1. van grote betekenis. Voora1 a1s

we denken aan particu1iere buiten1andse vestigingen, dan ge1dt dat de

directe effecten niet zo groot zijn, (geavanceerde produktietechniek,

weinig werkgelegenheids-creatie, afzetmarkt vee1a1 in het buiten1and),

zodat de waarde van deze vestigingen voor de nationale economie moet

worden afgeleid uit de geinduceerde externe effecten.

A1s belangrijkste externe effecten noemen we:

- spreidingseffect (forward- en backward linkages);

- overdracht van know-how;

- introductie ondernemersschap;

- verandering op de beta1ingsba1ans;

inv10ed op consumptie-patroon;

- inv10ed op inkomensverdeling;

- regionale spreiding van industrie;

- invloed op infra-structuur;

invloed op prijsniveau i.g.v. onvo lledige mededinging;

- invloed op ov~rheidsfinancien;

- invloed op het natuurlijke milieu;

- invloed op het politieke k1imaat.

De externe effecten zijn grotendee1s kwa1itatief van aard en dus per

definitie moei1ijk meetbaar. Dat imp1iceert dat we m.b.t. de omvang van

externe effecten ons meestal moeten beperken tot termen a1s: veel, weinig

meer of minder. Met het oog op de belangrijke ro1 die externe effecten

in de 0.0.1. spe1en, is het evenwe1 verantwoord om veel aandacht aan

externe effecten te besteden, ondanks het feit dat ze moei1ijk zijn te

kwantificeren.



ad b. Belangenovereenstemming.

"De overeenstemming tUSS~i1 j,iri.viS<>.t eii. :u.liSatsC~i.at'valij:;: hcb~lb vloeit

voort uit de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie, die in het voorgaande

besproken is. Dit betekent dat private belangen en maatschappelijke

belangen niet geisoleerd kunnen worden negastreefd. Ze zullen sterk op

elkaar moeten worden afgestemd. In hoeverre deze afstemming metterdaad

tot stand komt, is natuurlijk de vraag. We weten uit de praktijk dat

het vaak niet gebeurt.

We stuiten hier op het verschijnsel "macht". Macht speelt eeen zeer essen

tiele rol in ons probleem. Wanneer men spreekt over aangepaste produktie

systemen, dan vragen we ons altijd af, welke produktiesystemen technisch

gezien het meest geeigend zijn voor de 0.0.1., maar we moeten daarbij

ook bedenken, dat in de praktijk de keuze totaal anders kan uitpakken.

Afgezien van de vraag wat mogelijk is, dienen we ons dus af te vragen

wie de beslissing neemt en op welke gronden. Een aanzet hiertoe proberen

we momenteel te geven.

Wanneer is er nu sprake van belangenovereenstemming? Dit hangt sterk af

van de machtsverhoudingen. Wanneer het privaat belang veel sterker is dan

het maatschappelijk belang, zal er weinig coordinatie tussen deze twee

belangen zijn en berust belangenovereenstemming in feite op toeval:

formeel gesproken bestaat er belangenovereenstemming, wanneer de aktivi

teiten van een produktiesysteem passen in het economisch beleid van de

overheid. In termen van optimaliteit en congruentie wil dat zeggen, dat

er sprake ~s van belangenovereenstemming, indien een produktiesysteem

maatschappelijk optimaal is (waarbij we er dan vanuit gaan, dat congru

ente produktiesystemen in het belang van het land zijn).

Wanneer we het produktiesysteem opsplitsen in input, transformatie

systeem en output, dan kunnen we nagaan hoe groot bij elk van de drie

elementen de kans is op belangenovereenstemming.

We stellen nu dat de kans op belangenovereenstemming het grootst is bij

het transformatie-systeem en dat bij de keuze van input en output de

kans op belangenovereenstemming veel kleiner is.

Immers, als de produktietaak gegeven is (specificatie van te produceren

eindprodukt naar soort, kwaliteit en hoeveelheid), is het zowel ~n het

bela••g van het produktiesysteem als de omgeving dat het produkt zo effi

cient mogelijk geproduceerd wordt.

Deze uitspraak is gegrond op de werk-hypothese dat bij gegeven produktie

taak de technische variabiliteit gering is. De werk-hypothese zal in

het navolgende nag worden uitgewerkt.



uit het voorgaande voIgt Iogischerwijs dat de grootste vrijheid

van keuze zich voordoet bij:

a) de produkt-keuze (soort produkt)

We vatten a) en b) samen onder de term variabiliteit. Bij deze twee

keuze-problemen, zo steIIen we, is de kans op tegensteIIingen tussen

privaat en maatschappeIijk belang het grootst. De beiangentegenstelling

komt tot uiting wanneer een ondernemer tot een andere produktkeuze

komt, dan maatschappeIijk gewenst zou zijn, dan weI wanneer een onder

nemer bij gegeven produktkeuze een produktietaak kiest, die niet is

aangepast aan de omgeving.

ad c. Beiangentegenstelling.

Hierover kunnen we kort zijn. In het voorgaande is reeds aangegeven,

waar zich tegenstelling tussen privaat en maatschappelijk belang kan

voordoen. Hoe de tegenstelling in de praktijk tot uitdrukking komt,

zal in de komende hoofdstukken moeten worden aangegeven.
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Hoofdstuk c.

Aspekten van de investeringsselektie.

§ 1. Inleiding.

Voordat nader wordt ingegaan op de technische variabiliteit en de investe

ringskriteria in theorie en praktijk willen we eerst enige opmerkingen van

algemene aard maken over technologie.

Onder technologie wordt verstaan de bestaande kennis over produktietechnieken.

Technologie is altijdLbelichaamd 1n materiele produktiemiddelen en in perso

nen. Als maatschappelijk fenomeen is technologie, door zijn aard, gebonden

aan andere maatschappelijke kategorieen.

Men kan zich afvragen of technologie zelf als een autonome grootheid mag

worden beschouwd. (Is het zo, dat technologie als zelfstandig objekt met een

immaterieel karakter, als wetenschappelijke bron met potentieel produktieve

kradht, een eigen rol speelt in het ontwikkelingsproces?).

Deze vraag kan niet zonder meer met ja of nee worden beantwoord. In de ge

schiedenis hebben zich talrijke processen van ekonomische ontwikkeling vol-

trokken met veel punten van overeenkomst maar ook met veel punten van ver-
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schi1. Over de ro1 die de techno1ogie hierbij heeft gespee1d bestaat

geen duidelijkhe~d. Vast staat dat technologie steeds een belangrijke

rol speelde, maar voor zover ons bekend, is men er nog nooit in ges1aagd

een causaal verband te leggen tussen technische ontwikke1ing en ekonomische

ontwikke1ing~De causaliteit kan net zo goed anders om liggen.

Aangezien op wetenschappelijke gronden geen stellige uitspraak kan worden

gedaan, moet worden vo1staan met vooronderstel1ingen. We vooronderstel

len dat techno1ogie, als afhanke1ijke variabele van de omgevingsfaktoren,

geen autonome grootheid is. De technologie zoa1s die zich op een bepaa1d

moment in een bepaa1de maatschappij manifesteert, is een technologie die

als gevo1g van strukturele ontwikke1ingen in maatschappij en omgeving is

ontstaan. We beschouwen technologie dus a1s een produkt van iets anders.

Ais negatieve argumentatie voor deze stelling kan men aanvoeren dat nog

nergens is aangetoond dat techno1ogie wel een ze1fstandige faktor is. Ais

positief argument kan men verwijzen naar het rapport van de club van Rome.

Ret is daar niet ge1ukt om technologie als speciale variabe1e in het

were1dmode1 op te nemen. Ret was onmoge1ijk om de dynamische gevolgen

van de technische ontwikke1ing sarnen te ste1len en (voor het systeem)

te generaliseren, want verschillende technologieen ontstaan uit en bein

vloeden duidelijk verschil1ende sektoren van het model.

Uit het 1aatste deel van het citaat b1ijkt dat we niet eIleen moeten

spreken over de relatie omgeving - technologie, maar ook over de relatie

technologie - omgeving. De eerste re1atie heeft betrekking op het ontstaan

van de technologie, de tweede relatie op de gevolgen van een tot stand

k h · . ~ge omen tec no1og~e voor de omgev~ng.

We gaan er van uit dat het ontstaan van techno1ogie, als afhankelijke var~

abele, in concreto geschiedt door midde1 van research. Aangezien techno

logie een afgeleide grootheid is, volge hieruit logischerwijs dat research

ook een afgeleide grootheid moet zijn. Research wordt verricht overeen

komstig de behoeften van produktiesystemen en omgeving. Binnen het ekono

misch systeem vormt research dus een endogene faktor.

Het hoeft geen nader betoog dat de in het vorige hoofdstuk besproken tegen

stelling tussen privaat en maatschappe1ijk belang ook van toepassing is voor

de aard en omvang van de te verrichten research. Daarbij hoeven we slechts

te denken aan de enorme hoevee1heid research die momenteel wordt verricht

naar niet-vervui1ende industrie. Loodvrije benzine, schone lucht motoren,

"geluidsmuren", fosfaatvrije afwasmiddelen enz. zijn bekende resultaten

van recente research.

De hausse in de milieuresearch geeft een duidelijke aanwijzing hoezeer de
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confrontatie tussen privaat- en maatschappelijk helang meespeelt in

ae besluitvorming rondom research.

De maatschappelijke dimensie in research valt niet te ontkennen. Techno

logie is daarom niet waardevrij, technologie is sterk maatschappijgebonden.

Riermee moet duidelijk rekening worden gehouden wanneer we spreken over

onaangepaste produktiesystemen in o.o.l.x~eveel wordt daarbij de oorzaak

slechts alleen in de techniek gezocht. Men redeneert als volgt: indien

een bepaalde techniek niet voldoet (niet aangepast is) dan moet er een

andere techniek komen. Ret zou onze taak moeten zijn deze "andere techniek"

te ontdekken.

Nu is het ongetwijfeld waar dat, met name in de niet complexe produktie

technieken, technische research een grote bijdrage aan de ekonomische

ontwikkeling kan leveren. AIle hulp en alle research, gericht op voor 0.0.1.

maatschappelijk optimale en consequente produktietechnieken is zonder meer

op prijs te stellen.

Maar in de praktijk moeten we konstateren dat alle vormen van "tran:;fer

of technology" niet onder een hoedje zijn te vangen. Er moet degeIijk onder

scheid gemaakt worden tussen "belangeloze" technische huIpverlening en

b.v. overdracht van know-how door middel van partikuliere buitenlandse

investeringen. In het eerste geval staat hulp aan het ontwikkelingsland cen

traal, in het tweede geval vormt de bijdrage aan de ontwikkeling van het

ontwikkelingsland een bijprodukt: de externe effekten.

Systematische analyse van de oorzaken van onaangepaste produktiesystemen

is een eerste vereist om te komen tot een juiste beoordeling van de mogelijk

heden om inconsequenties op te heffen. Als men kan aantonen dat de oorzaken

voornamelijk op technisch vlak liggen, dan is het geoorloofd om oplossingen

te zoeken van puur technische aard. Als we echter konstateren, dat techno

logie in 0.0.1. geen endogene faktor is, maar exogeen wordt getransplanteerd

vanuit de geindustrialiseerde landen naar de onderontwikkelde landen, en

dat daarbij westerse private belangen een essentiele rol vervullen, dan

moet de oorzaak van onaangepaste produktiesystemen ook en vooral worden ge

zocht bij maatschappelijke faktoren.

~ 2. Thcoretische aspekten van de investeringsselektie.

In de bedrijfsekonomische theorie is het vraagstuk van de investeringsseIek

tie ondergebracht bij het onderdeel financiewezen van de onderneming. De

investeringsselektie is in de bedrijfsekonomische theorie eerst en vooral

f · .. k . 3) . b ..een ~nanc~er~ngs west~e. D~t etekent dat aan de maatschappel~Jke aspek-

ten als ook aan de technische aspekten van het keuzevraagstuk voorbij wordt

*) d.i. een afkorting van onderontwikkelde landen.
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gegaan. Deze aspekten zijn alleen relevant met betrekking tot de omvang

en tijdsduur van het vermogensbeslag die de verschillende technieken met

zich meebrengen.

In de theorie van het financiewezen zijn de laatste jaren grote vorderingen

gemaakt m. b. t. de perfectionering van de selektiekriteria. l1et gro~~'::scll<lliia

van de selektietechnieken is weliswaar onveranderd gebleven, maar de toe

nemende complexiteit en omvangrijkheid van de moderne produktieprocessen

heeft duidelijk zijn weers lag in de selektietechnieken gevonden.

Het grondschema van de selektiekriteria is globaal als voIgt: Men stelt

voor ieder investeringsprojekt een schema op van de per periode inkomende

en uitgaande kasstromen per periode levert het voor iedere periode vrijko

mende bedrag op dat in de financieringstheorie wordt aangeduid met cash-flow

(afschrijvingen en winst na belastingen). Wanneer de uitgaande kasstroom

groter is dan de binnenkomende spreekt men van een negatieve cash-flow.

Uiteindelijk verkrijgt men dus een reeks van positieve en negatieve cash

flows die zich over de gehele levensduur van het projekt uitstrekt.

In principe kan men met behulp van dit schema de winstgevendheid van een

investeringsprojekt op twee manieren tot uitdrukking brengen:

a. Men bepaalt de contante waarde van de toekomstige positieve en nega

tieve cash-flows en verkrijgt dan een nominaal bedrag: de kapitaalwaarde.

Ais eis wordt gesteld dat de kapitaalwaarde op zijn minst positief moet

zijn. In geval van keuze tussen meerdere investeringsprojekten kiest men

het projekt met de hoogste kapitaalwaarde.

b. Men bepaalt tegen welk percentage de toekomstige positieve en negatieve

cash-flows verdisconteerd moeten worden om een kapitaalwaarde van nul

te verkrijgen. Ret percentage dat hieraan voldoet noemt men de interne

rentevoet.

Het valt buieen het kader van ons onderwerp om nader in te gaan op de voor

en nadelen van beide methoden~ Vast staat in ieder geval dat beide methoden

1n de praktijk worden toegepast en ook is zeker dat de moderne theorieen
L;)

1n de praktijk vooralsnog moeilijk ingang kunnen vinden. Faktoren als onzeker-

heid en risiko spelen in de praktijk een dermate grote rol dat een nauw

keurige schatting van het cash-flow verloop in de praktijk erg moeilijk 18.

Er bestaan in theorie weI veel methoden die met deze faktoren rekening

houden, maar deze stellen hoge eisen aan de administratie en personeel, en

veel bedrijven kunnen hieraan nog niet voldoen.

De moderne selektiekriteria zijn relevant voor keuzeproblemen in de indus

triele sektor:)Investeringen in deze sektor worden in het algemeen geken

merkt door omvangrijk vermogensbeslag gegenereerd kunnen worden.

Bij dit soort berekeningen stuit men op de moeilijkheid om de juiste,
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eventueel in de tijd varierende disconteringsfaktor te bepalen.

Tevens moet nauwkeurig worden vastgesteld wat er gebeurt met de middelen

ciie geciurencie de levensduur van het projekt vrijkomen. Worden ze vee1

of niet geherinvesteerd en zo ja, tegen welk percentage?

In veel mindere mate geldt deze moeilijkheid voor minder omvangrijke

en minder complexe produktieprocessen. Bij investeringsselektie in

deze sektor kan men volstaan met de eenvoudige selektiekriteria zoals de

bovengenoemde interne rentevoetmethode of kapitaalwaardemethode. Subjektieve

overwegingen m.b.t. risiko en onzekerheid spelen hier vaak een doorslag

gevende rol. Als indikator voor het risiko hanteert men meestal de zgn.

pay-back-period-: de tijdsduur waar~n het geinvesteerde vermogen m.b.v.

de gegenereerde cash-flows kan worden terugverdiend.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat investeringsselektie ~n de be

drijfsekonomische theorie primair een financiele kwestie is. De over~ge

aspekten van het bedrijfsgebeuren zijn hieraan ondergeschikt.

Wat zijn nu de praktische en theoretische konsekwenties van het voorgaande

voor de o. o. 1. ?

De praktische toepasbaarheid van de moderne selektietechnieken moet in

0.0.1. niet groot worden geacht. De eisen die voor toepassing van deze

selektietechnieken worden gesteld aan de administratie en informatiever

werking zijn meestal van die aard dat weinig produktiesystemen in 0.0.1.

daaraan zullen voldoen. Deze stelling lijkt gewettigd gezien het feit dat

zelfs zeer moderne ondernemingen in Nederland nog niet toe zijn aan toepas

sing van genoemde selektiekriteria. Bovendien geldt voor de verfijnde

selektiekriteria dat ze voornamelijk toepasbaar zijn in de moderne indus

triele sektor. Alleen in deze sektor zijn de hoge kosten voor administratie

en informatieverwerking op te brengen, die voor toepassing van deze selektie'

kriteria noodzakelijk zijn. De praktische toepasbaarheid moet dus in ver

band worden gebracht met de vraag ~n hoeverre de moderne industriele sektor

uit het westen voor 0.0.1. aangepast en maatschappelijk optimaal is.

Voor minder complexe en minder omvangrijke produktieprocessen kan worden

volstaan met de eenvoudige investeringsselektietechnieken.

Wat betreft de theoretische aspekten dienen we ons af te vragen of toe

pass~ng van de kriteria leidt tot juiste investeringsselektie, waarbij we

de investeringsselektie juist willen noemen wanneer de projektkeuze leidt

tot produktiesystemen die maatschappelijk optimaal en congruent zijn.

Nu zal het, op grond van het voorgaall'~e, duide lijk zij n dat de bedrij f s

ekonomische investeringskriteria geen inzicht verschaffen in de maatschap

pelijke optimaliteit en congruentie van de te selekteren produktiesystemen.

Met deze aspekten van het keuzevraagstuk wordt geen rekening gehouden.
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De vraag of toepassing van deze kriteria leidt tot juiste investerings

scle~i:ie mOo:::i: uus gep.i.aatst worden in het kader van de relatie privaat

belang - maatschappelijk belang zoals die in het vorige hoofdstuk

besproken is. De bedrijfsekonomische selektiekriteria dragen een beperkt

karakter. Zij z~Jn gericht op de verwezenlijking van het privaat belang

en betrekken in de selektie daarom aIleen die faktoren die voor dit belang

relevant zijn. De maatschappelijke konsekwenties de investeringsbeslissing,

waarbij we vooral moe ten denken aan de externe effekten, worden niet

in beschouwing genomen, althans niet in positieve zin. Maatschappelijke

faktoren worden in het algemeen slechts in 'eschouwing genomen voor zover

ze beperkingen opleggen aan de private investeringsaktiviteiten (zie milieu

probleem, zie de invloed van de publieke opinie op de investeringsaktivi

teiten van westerse ondernemingen ~n 0.0.1.).

Ret niet in beschouwing nemen van de maatschappelijke konsekwenties behoeft

echter niet te betekenen dat toepassing van bedrijfsekonomische investerings

kriteria leidt tot onjuiste selektie. Er is immers ten dele sprake van be

langenovereenstemming tussen privaat- en maatschappelijk belang. Wanneer

dit het geval is, is toepassing van bedrijfsekonomische kriteria maatschap

pelijk gerechtvaardigd en juist. Ret is echter wel de vraag in hceverre

in de praktijk sprake is van overeenstemming tussen privaat- en maatschap

pelijk belang. De beste manier om op deze vraag antwoord te krijgen ~s, na

te gaan hoe de investeringsselektie in de praktijk verloopt.

Alvorens we hiertoe over gaan zullen we eerst de vraag beantwoorden of de

investeringskriteria in theorie kunnen worden verbeterd door rekening te

houden met de maatschappelijke aspekten van investeringsselektie.

Ds probleemstelling bij deze investeringskriteria luidt in het algemeen:

welke kapitaalintensiteit is voor o.o.l. het meest optimaal met het oog

op maximale groei en/of maximale werkgelegenheid.

We willen volstaan met een korte samenvatting en evaluatie van de belang

rijkste makro-ekonomische kriteria:

1. capital-output ratio of kapitaalcoefficient
f

)

De grootte van de capital-output ratio geeft een indikatie van de kapi

taalbehoefte van bedrijfstak of een industrie. Aangezien kapitaal schaars

is in 0.0.1. moet men investeren ~n die bedrijfstakken of industrieen

die zich kenmerken door een lage capital-output ratio. Op deze wijze

probeert men het inkomen per hoofd te maximaliseren.

Bezwaren tegen dit kriterium zijn:

a. het tijdselement ontbreekt; projekten die eerst een lage capital-output

ratio hebben, kunnen later een hoge capital-output ratio hebben.
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b. de externe effekten worden niet In beschouwing genomen.

c. er wordt in de capital~output ratio alleen rekening gehouden met

vast kapitaal en niet met het werkkapitaal.

2 S . 1 d .. 8). OClaa -pro uct crlterlon.

a. national product test (Tinbergen): bereken per projekt alle direkte

en indirekte gevolgen op basis van 'accounting prices'.

b. social-marginal productivity (Kahn en Chenery):

bereken per marginale investeringseenheid de netto bijdrage aan het

nationaal produkt. Volgens dit kriterium is er sprake van optimale

verde ling van investeringsmiddelen indien de social-marginal produc

tivity (SMP) van alle alternatieven gelijk is.

Bezwaren:

a. Ret SMP kriterium is gebaseerd op een eenmalige investeringsaktiviteit.

Ret multiplier-effekt op het nationaal inkomen blijft buiten be

schouwing.

b. Er wordt geen rekening gehouden met kwaliteitsveranderingen van pro

duktiefaktoren die het indirekte gevolg kan zijn van bepaalde inves

tering (b.v. scholiug en ervaring arbeiders).

3. Marginal per capita reinvestment quotient.

(Galenson en Leibenstein)~)

Volgens dit kriterium moet men als makro-ekonomisch doel stellen de

maximalisatie van het inkomen per hoofd op een toekomstig tijdstip.

Dit doel dient te worden nagestreefd door de besparingen te maximaliseren.

Er is sprake van een optimale situatie wanneer het "marginal per capi::a

reinvestment quotient" (MRQ) in alle alternatieve aanwendingen gelijk is.

Galenson en Leibenstein hebben een voorkeur voor kapitaal intensieve

projekten omdat daarmee hoge besparingen en hoge produktiviteit kan wor

den bereikt.

Bezwaren:

a. De vooronderstelling m.b.t. de spaarneigingen waar Galenson en Leiben

stein van uit gaan zijn onrealistisch. Zij stellen de gem. spaarquote

van arbeidsinkomen gelijk aan nul en de gem. spaarquote van kapitaal

inkomen gelijk aan een.

Riermee wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid om d.m.v. fiskale

maatregelen besparingen te genereren uit arbeidsinkomen en er wordt

voorbijgegaan aan de consumptieve bestedingen uit kapitaalinkomen.

b. Er wordt impliciet vanuit gegaan dat de gegenereerde besparingen

ook worden geherinvesteerd. Dit is bepaald niet altijd llet geval.
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Bijvoorbeeld een belangrijk deel van de wins ten die met parti

kuliere buitenlandse vestigingen in 0.0.1. worden behaald vloeien

weer te.rug llaar ae geinciustrialiseercie lanciell. Wamleer llieu <.it:: ·wiUl:lt

transfer mede in beschouwing neemt, bestaat de mogelijkheid dat door

autochtone bedrijven met arbeidsintensieve produktietechnieken een

hogere MRQ kan worden behaald dan door buitenlandse vestigingen met

k . 1" . ID)
ap~taa ~ntens~eve techn~eken.

c. Er wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid om m.b.v. research en

technische hulpverlening de produktiviteit van arbeidsintensieve

produktietechnieken te vergroten.

De belangrijkste makro-ekonomische investeringskriteria z~Jn hiermee

besproken. Ze zijn over het algemeen breder van opzet dan de bedrijfs

ekonomische selektiekriteria, maar er zijn toch een aantal bezwaren

tegen deze kriteria aan te voeren die de universele geldigheid voor

0.0.1. aanmerkelijk beperken:

a. Men veronderstelt steeds homogeniteit van produktiefaktoren en koppelt

daaraan vast vooronderstellingen als: absolute schaarste aan kapitaal,

absolute schaarste aan geschoolde arbeid, absoluut overschot van

ongeschoolde arbeid enz.
II)

Deze vooronderstellingen zijn voor 0.0.1. geenszins realistisch.

Produktiefaktoren zijn in 0.0.1., evenals in de geindustrialiseerde

landen, niet homogeen maar heterogeen. Kapitaalgoederen bestaan in

allerlei soorten en kwaliteiten; ongeschoolde arbeid bestaat uit ver

schillende gradaties van scholingsgraad evenals dat het geval is

met geschoolde arbeid enz.

Indien men van de homogeniteitsvooronderstelling uitgaat maakt men

de fout om het te kort aan bepaalde soorten kapitaal in 0.0.1. te

interpreteren als een absoluut tekort aan aIle soorten kapitaal.

We moeten uitgaan van de heterogeniteitsvooronderstelling. De

schaarste aan produktiefaktoren moet nader worden gespecificeerd naar

de soort arbeid, de soort kapitaal enz.

b. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de ondeelbaarheid van pro

duktiefaktoren, bij grotere produktieomvang kunnen vaak belangrijke

kostenvoordelen worden behaald als gevolg van economics of scale.

Hierdoor wordt de techniekkeuze in de praktijk aanzienlijk beperkt,
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aangez~en een onderneming minstens moet kunnen produeeren op de

minimaal rendabele produktieomvang bij gegeven konkurrentieverhoudingen.

e. De kwantifieering van de externe effekten vormt steeds een groot struikel

blok m.b.t. de toepasbaarheid van de theoretisehe investeringskriteria.

Dit geldt met name voor de national-produet-test van Tinbergen. Hiertegen

z~Jn ~n theorie niet veel bezuaren aan te voeren maar het zal moeilijk

zijn om dit kriterium in de praktijk toe te passen.

d. De kwaliteit van het eindprodukt wordt bij iedere kapitaalintensiteit

konstant verondersteld. Oak deze vooronderstelling is niet realistisch.

Een lagere kapitaalintensiteit betekent vaak een lagere kwaliteit van

het eindprodukt.

e. Als laatste bezwaar kan men aanvoeren dat een aantal praktisehe aspektcn

van de investeringsselektie niet aan de orde komen.

Faktoren als status, prestige, maehtsstrategie enz. spelen bij investerings'

selektie altijd een grote role Zo is het bekend dat in 0.0.1. de finan

eiele instellingen op de binnenlandse kapitale markt vaak een diskrimineren,

beleid voeren t.a.v. kredietverlening aan small-seale-industry uit hoofde

d · . 12) • • 1 . b' k' Ivan ~t soort overweg~ngen. Er z~p tal oze prest~geo Je ten ~n 0.0••

Oak de invloed van het buitenland is in de praktijk van grote betekenis.

Buitenlandse investeerders hebben over het algemeen een voorkeur voor ka

pitaalintensieve technieken, soms uit subjektieve overweg~ngen, maar

ook omdat buitenlandse investeerders goedkoper en gemakkelijker aan kapi

taal kunnen komen dan autoehtone ondernemers in onderontwikkelde landen.

Oak politieke motieven spelen hierbij een role Kapitaalintensieve teeh

nieken hebben meestal tot gevolg dat het haag gekwalificeerd teehniseh

personeel uit het buitenland moet komen. Op deze manier maken buitenlandse

investeerders zieh onmisbaar ~n 0.0.1. waardoor minder kans bestaat op

onteigening:~Het voorkomen van soeiale onrust is ook een motief dat hier

genoemd moet worden.

Konkluderend moe ten we stellen dat de makro-ekonomisehe investeringskriteria

noeh in theorie, noeh in praktijk voldoende garanties bieden dat selektie

op grond van deze kriteria leidt tot de keuze van maatsehappelijke optimale

en kongruente produktiesystemen.

Ze bieden niet voldoende garanties voor het bereiken van maatsehappelijke

optimaliteit omdat de vooronderstellingen t.a.v. de spaar- en investerings

neiging van de ekonomisehe subjekten niet altijd realistiseh zijn. Bovendien

wordt vaak te weinig aandaeht besteed aan de externe effekten. Voor het be

reiken van kongruente produktiesystemen bieden deze kriteria onvoldoende

garanties omdat niet wordt uitgegaan van de heterogeniteit van produktie-
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faktoren. De homogeniteitsvooronderstelling bij de makro-ekonomische

investeringskriteria betekent in feite dat men abstraheert van het

congrue:l tieprob leeo.

§ 3. Ret ondernemerschap.

uit de voorgaande beschouwingen over de relatie privaat belang en maat

schappelijk belang zou men kunnen afleiden dat het de voorkeur verdient

om de overheid alle investeringen te doen verrichten. De overheid, als

instelling die bij uitstek het maatschappelijk belang bij haar hatlde

lingen dient na te streven, zou best in staat moeten worden geacht

maatschappelijke optimale en congruente produktiesystemen op te zetten.

Toch bestaat er geen eensgezind oordeel over de superioriteit van

overheidsinvesteringen boven partikuliere investeringen. Dit vindt z~Jn

oorzaak in het feit dat aan het partikuliere ondernemerschap een aantal

kwaliteiten worden toegedicht die onvervreemdbaar zijn gebonden aan de

ondernemersfiguur.

De ondernemer zou beschikken over kwaliteiten waarover de staat niet

beschikt. Bovendien wordt vaak gesteld dat juist deze ondernemerskwali

teiten de cruciale faktor zijn in het ontwikkelingsproces. De man die met

name om deze visie grote bekendheid heeft gekregen is Schumpeter.

De ondernemersfiguur in 0.0.1. is reeds lang een onderwerp van diskussie.

De diskussie spitst zich toe op twee strijdvragen:

- hoe moet in het algemeen de rol van de ondernemer worden beoordeeld

in het kader van het ontwikkelingsproces?

- wat moet men denken van de aktiviteiten die de ondernemers tot nog

toe in 0.0.1. hebben verricht?

We zullen met de eerste vraag beginnen. Vervult de ondernemer een

cruciale rol in het ontwikkelingsproces en zo ja op grond van welke

kwaliteiten.

We vooronderstellen voorlopig dat de ondernemer inderdaad over kwali

teiten beschikt die onmisbaar zijn in het ontwikkelingsproces en proberen

na te gaan welke kwaliteiten dit zijn. We gaan er daarbij vanuit dat in

0.0.1. een tekort bestaat aan deze onmisbare ondernemerskwaliteiten

vanwege gebrek aan ondernemerschap.

Wanneer we spreken over gebrek aan ondernemerschap moe ten we ons afvra

gen aan welke soort ondernemerschap gebrek bestaat. Denken we aan zaken

lieden, managers- of kapitaalverschaffers?

We moe ten nagaan op welke funkties van het ondernemerschap het gekonsta

teerde gebrek b~trekking heeft. We onderscheiden een drietal funkties:
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a. het risikodragend ondernemerschap

b. het koordinerend ondernemerschap

c. het innoverend ondernemerschap.

Schumpeter heeft een uitvoerige analyse gemaakt van deze ~rie funk ties

van het ondernemerschap waarbij hij zich de vraag stelde welke van deze

funkties de bottle-neck vormt in het ontwikkelingsproces. We zullen deze

analyse kort samenvatten aan de hand van het proefschrift van Duller over

k 0 h ok 0 il./)e onom1SC e ontw1 kel1ng en ondernemerschap.

ad a. Het risikodragend ondernemerschap.

Dragen van risiko is inherent aan het ondernemerschap. Iedere inves

tering betekent voor een ondernemer een mogelijkheid om winst te behalen

maar ook kans om verlies te maken.

Risiko betekent voor een ondernemer een prikkel om zo efficient mogelijk

te produceren. Iedere ondernemer zal echter ook proberen om het risiko

zo veel mogelijk te beperken (kartels, monopolies, prijsrestrikties enz.)

De houding van de ondernemer t.o.v. het risiko wordt door subjektieve

faktoren bepaald. Men onderscheidt risikozoekers, risikomijders, en onder-

d o 0 ok 1 00 19 h 1 ° h -" d ° Oknemers 1e zgn. r1S1 oneutraa z1Jn. Over et a gemeen 1S et.-.~ at r1S1 0-

mijders genoegen nemen met relatief lage, doch konstante winsten, terwijl

risikozoekers spekuleren op incidentele(hoge)surpluswinsten. Het is dus niet

zo dat ondernemers in het algemeen negatief tegenover risiko staan. Dit

geldt alleen voor risikomijders. Wanneer men stelt dat het gebrek aan on

dernemerschap in 0.0.1. wordt veroorzaakt door het ontbreken van risiko

dragend ondernemerschap, dan beweert men in feite dat er teveel risikomijders

en te weinig risikozoekers bestaan. Dit is nog nergens aangetoond.

ad b. Het koordinerend ondernemerschap.

Tot de taak van het ondernemerschap behoort ook de regulering en koordinatie

van subsystemen binnen het produktiesysteem.

Kan men het gebrek aan ondernemers verklaren uit een tekort aan koordinerend

ondernemerschap? Schumpeter stelt dat dit niet het geval is.

We zoeken immers naar het verb and tussen bepaalde funk ties van het onder

nemerschap en ekonomische ontwikkeling. Welnu, coordinerend ondernemerschap

zonder meer biedt geen garantie voor ekonomische ontwikkeling. Overal waar

produktie is treedt koordinerend ondernemerschap op, maar niet overal

waar produktie is bestaat ekonomische ontwikkeling. Ook in een stagnerende

ekonomie wordt geproduceerd en sestaat er dus koordinerend ondernemerschap.

Voor ekonomische ontwikkeling is het nodig dat de kombinatie van de pro

duktiefaktoren voortdurend wordt herzien.
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primaat heeft boven het risikodragen en het koordineren t lijkt de bena

dering van het ondernemerschap als innoverende funktie het meest vrucht

baar! IL)

ad c. Het innoverend ondernemerschap.

Essentieel voor ekonomische ontwikkeling 1S bij Schumpeter de doorbreking

van de stationaire situatie (door Schumpeter kringloop genoemd). Doorbreking

van de stationaire situatie geschiedt door invoering van nieuwe combinaties

van produktiefaktoren (innovatie). Hiervoor is innoverend ondernemerschap

nodig. In deze funk tie van het ondernemerschap ziet Schumpeter de crux van de

westerse ekonomische ontwikkeling.

Er is sprake van nieuwe combinaties van produktiefaktoren in de volgende

gevallen:

1. Introduktie van een nieuw produkt

2. Introduktie van een nieuwe produktietechniek

3. Het openleggen van een nieuwe markt

4. De toepassing van andere. inputs in het produktieproces

5. De toepassing van een nieuwe organisatievorm'

Gegeven de cruciale rol die het innoverend ondernemerschap volgens Schumpeter

in de westerse landen heeft vervuld t stelt hij ,lit ondernemerschap tot voor

waarde van de ontwikkeling van de niet westerse landen. De theorie van het

innoverend ondernemerschap heeft volgens Schumpeter universe Ie geldigheid.

Naast veel waardering t vooral om het consistente karakter van de theorie t

heeft Schumpeter's theorie veel kritische reakties opgeroeped~Enkele belang

rijke punten van kritiek zijn:

I. De theorie leent zich niet voor empirisch onderzoek. Het 1S daarom

moeilijk korrelatie van causaliteit te onderscheiden.

2. Schumpeter's visie op het proces van ekonomische ontwikkeling 1S sterk

gebonden aan zijn voorkeur voor de ondernemingsgewijze produktie van de

kapitalistische orde. Zijn theorie is gestyleerde geschiedschrijving van de
is)

ekonomische ontwikkeling in enkele kapitalistische landen.

3. De ekonomische ontwikkeling van de westerse landen is niet helemaal ver

gelijkbaar met de ekonomische ontwikkeling van de niet-westerse landen.

Met name m.b.t. de innovatie bestaat er een groot verschil. In de westerse

landen is de technologische ontwikkeling in zekere zin t noodgedwongen

parallel verlopen met de ekonomische ontwikkeling.

Ontwikkelingslanden hebben echter te maken met transplantatie van geavan

ceerde produktietechnieken 1n een omgeving t die op veel lager n1veau van

ontwikkeling verkeert.
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4. Aan de theorie ligt een cirkelredenering ten grondslag. De ondernemer

ontleent de mogelijkheden tot innovatie aan de techniek. De techniek

is uitgangspunt voor de ekonomische ontwikkeling. Echter, de ekonomische

ontwikkeling schept de denktrant waaraan de techni..ek ontspruit ••• "")

5. De theorie van Schumpeter is een monocatisale theorie en monocausale

theorieen zijn altijd eenzijdig. Er komt onvoldoende in tot uiting dat

er een sterke complementaire samenhang bestaat tussen aIle faktoren die t

bijdragen aan de ekonomische ontwikkeling. Als bijvoorbeeld kovrdinerend

en risikodragend ondernemerschap niet in voldoende mate aanwezig zijn

kan met voldoende innoverend ondernemerschap waarschijnlijk toch geen

ekonomische ontwikkeling tot stand worden gebracht.

6. Er wordt uitgegaan van belangenovereenstemming tussen privaat en maat

schappelijk belang. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de werking van het ,

vrije marktmechanisme. De vooronderstelling van volledige mededinging

in 0.0.1. is echter niet realistisch. Monopoloide en oligopolistische

marktvormen komen veelvuldig voor. Er is weI degelijk sprake van tegen

stelling tussen privaat- en maatschappelijk belang.

Samenvattend kunnen we stellen dat het universele karakter van de theorie

in twijfel moet worden getrokken. De ekonomische ontwikkeling van de

westerse landen kan meer onafhankelijk van andere landen plaatsvinden ter~

wijl dit niet geldt voor de ontwikkeling van de landen in de derde wereld.

Deze ontwikkeling is in velerlei opzichten onafhankelijk van de geindus

trialiseerde landen en hier vloeien een aantal specifieke problemen uit

voort -ie niet bestonden ten tijde van de ekonomische ontwikkeling van de

westerse landen. De technologische afhankelijkheid van 0.0.1. t.o.v. de

geindustrialiseerde landen is, een voor ons onderwerp uitermate relevant

voorbeeld van zo'n specifiek probleem. Technologische afhankelijkheid

heeft verstrekkende gevolgen voor de maatschappelijke optimaliteit en

congruentie van produktiesystemen ~n ontwikkelingslanden. De transplantatie

van westerse produktietechnieken in 0.0.1. kan een belangrijke bron van

maatschappelijke niet optimale en incongruente produktiesystemen zijn.

Er zijn verder nog vele andere problemen waar de 0.0.1. mee te maken

hebben nl. (oneerlijke) handelsvoorwaarden, de demonstratieeffekten e.d.

Allemaal problemen die het proces van ontwikkeling ernstig vertragen of

zelfs tegenhouden.

Naast het niet-universele karakter van Schumpeter's theorie is het grootste

bezwaar dat de theorie zich niet leent voor empirisch onderzoek. Ret

veronderstelde c,ausale verband tussen Ll.Ooverend ondernemerschap en ekono

mische ontwikkeling kan daarom niet worden aangetoond.
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Hiermee ~s nog niet gezegd dat ondernemerschap geen belangrijke faktor

~s yoor de ekonomische ontwikkeling. Qas uitg~1&Sp"'i.i.t is uat ~lt::t wd

een belangrijke faktor is en daarbij denken we aan aIle genoemde funkties

van het ondernemerschap.

De vraag of er in 0.0.1. tekort is aan ondernemerschap is op deze plaats

moeilijk te beantwoorden. Naast talrijke auteurs die het gebrek aan onder

nemerschap als gegeven aannemen, z~Jn er auteurs die deze visie tegenspreken

(o.a. Baran en Hirschmanf~)Het lijkt aannemelijk te stellen dat in 0.0.1.

weI tekort is aan ondernemerschap maar dat dit tekort gespecificeerd moet

worden naar soort en kwaliteit ondernemerschap. Een, naar ons oordeel zeer

relevant onderscheid dat daarbij gemaakt moet worden is het onderscheid

tussen binnenlands ondernemerschap en buitenlands ondernemerschap.

In talrijke opzichten bestaan er principiele verschillen tussen deze twee

typen ondernemerschap. Buiten1andse ondernemers zijn gewend aan bepaa1de

produktietechnieken waar binnen1andse ondernemers niet aan gewend zijn; buiten

landse ondernemers zijn vertrouwd met konsumptiepatronen die voor binnen

landse ondernemers v01komen nieuw zijn; buitenlandse ondernemers staan over

het a1gemeen ekonomisch veel sterker dan binnenlandse on~ernemers enz.enz.

In de v01gende paragraaf zullen we een aantal aspektan van de invloed van

buiten1andse partikuliere investeringen op de ekonomische ontwikke1ing en

industrie1e struktuur van 0.0.1. nader be1ichten.

§ 4. De partikuliere buiten1andse investeringen.

In de tota1e netto kapitaa1som van geindustrialiseerde landen naar 0.0.1.

zijn in de periode 1960-1970 de partiku1iere investeringen steeds belangrijker

geworden. Uit tabel I (bijlage) b1ijkt dat de direkte investeringen in dit

tijdsbestek met 100% zijn gestegen. Tevens b1ijkt dat in het jaar 1970 de

direkte investeringen het grootste onderdee1 vormen van de totale kapitaa1-

stroom.

Voordien werd het grootste onderdee1 steeds gevormd door de bilaterale

schenkingen maar deze kapitaa1stroom is procentuee1 van minder belang geworden

Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van bi1atera1e schenkingen naar

bi1aterale 1eningen en bijdragen aan mu1tilaterale organisaties. Het gezamen

lijke aandee1 van deze drie kategorieen bedroeg in 1960 57% en in 1970 48%.

Het aandee1 van de totale overheidshu1p ~n de netto kapitaalstroom bedroeg

in 1960 61% en in 1970 54%. Voor de tota1e partikuliere stroom bedragen deze
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cij£ers resp. 3~. ell ~Vh'

Procentuee1 is de overheidshu1p dus nog steeds be1angrijker a1s de parti

ku1iere stroom maar de verschi11en zijn in de afge10pen 10 jaar k1einer

geworden.

In hoeverre kunnen we uit dit cijfermateriaal konklusies trekken t.a.v.

de binding met westerse produktietechnieken door deze kapitaa1stroom?

Voor de partikuliere kapitaalstroom (46%) geldt deze binding zeer sterk.

Maar ook t.a.v. de overheidshulp bestaat een duidelijke relatie tussen

kapitaalafhankelijkheid en techno10gische afhankelijkheid. Men denke daarbij

aan de "mi1itaire hulpverlening" aan de 0.0.1. en aan de nauwe binding

tussen overheidshu1p en industrie.

We kunnen daarom ste11en dat aan de kapitaa1stroom tussen geindustria1i

seerde 1anden en 0.0.1. een technologische afhanke1ijkheidsre1atie ten

gronds1ag 1igt. We willen onderzoeken wat de gevo1gen zijn van deze techno

10gische afhanke1ijkheid voor de maatschappe1ijke optimaliteit en kongru

entie van produktiesystemen in 0.0.1. Riertoe dienen we eerst te bepa1en

wat de kenmerken zijn van de moderne westerse produktietechnieken.

Be1angrijke kenmerken van de westerse techno10gie zijn o.a.:

- re1atief kapitaa1intensief karakter

- produktie op grote schaal

- complex produktieproces.

Deze kenmerken ge1den uiteraard niet voor a11e westerse produktietechnieken.

Per industrietak bestaan verschi11en.

Rierop za1 nog nader worden teruggekomen.

In zijn a1gemeenheid zijn bovengenoemde kenmerken voor de westerse techno

logie echter we1 rea1istisch. Ze hangen nauw met e1kaar samen. Ret streven

naar verhoging van de arbeidsproduktiviteit resu1teerde in kapitaa1inten

sieve produktietechnieken die bijgevo1g meesta1 large scale en complex waren.

Produktietechnieken zijn in sterke mate onderhevig aan economies of scale ofWI

we1 toenemende meeropbrengst bij schaa1vergroting. Economies of scale worden

veroorzaakt door ondee1baarheid van produktiefaktoren. Met name ge1dt dit

voor duurzame produktiemidde1en en de indirekte arbeid. Men kan de oorzaken

van economies of scale onderverde1en in twee groepen:

I. Da1ing van de kosten per eenheid produkt a1s gevo1g van stijging van de

bezettingsgraad i.g.v. onderbezetting.

2. Bij vo11edige bezetting van de produktiekapaciteit daling van de kosten
~V

per eenheid produkt a1s gevolg van prodiktie op grotere schaal.

Ret effekt van economies of scale kan geillustreerd worden m.b.v. de

volgende figuur: ~4)
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Curve 1 geeft de gemiddelde kosten op korte termijn weer,

curve 2 de gemiddelde kosten\op lange termijn.

Curve heeft betrekking op de economies of scale bij gegeven produktie

kapaciteit. Wanneer OB betrekking heeft op volledige bezetting van

het produktieapparaat kan men uit het verloop van curve 1 aflezen hoe

de kosten per eenheid produkt stijgen bij daling van de bezettingsgraad.

Curve 2 laat het verloop van de kosten per eenheid produkt zien bij

verschillende produktiegrootte i.g.v. volledige bezetting van de produktie

kapaciteit.

Curve 3 laat het kostenverloop z~en ~n geval dat de produktie bij iedere

produktieomvang niet door~een maar door meerdere, kleinere, ondernemingen

geschiedt. In principe kan men een onbeperkt aantal van deze curven tekenen

afhankelijk van het aantal ondernemingen bij iedere prodttktieomvang.

Wanneer men bijvoorbeeld bij een gegeven vraag oa. moet beslissen of men

een bepaald produkt zal gaan importeren of zelf produceren dan blijkt

uit de tekening dat er drie mogelijkheden zijn:

a. De importkosten worden weergegeven door de lijn importkosten

I. In dit geval zijn alle vormen van binnenlandse produktie goedkoper

dan importeren.

b. De importkosten worden weergegeven door de lijn importkosten 2. Binnen

landse produktie kan goedkoper zijn dan importeren.

c. De importkosten worden weergegeven door de lijn importkosten 3. Binnen

landse produktie is altijd duurder dan importeren.

Opgemerkt moet worden dat de figuur slechts in beperkte mate normatief is.

Ret is bijvoorbeeld niet zo dat in geval c nooit zal worden besloten tot

binnenlandse produktie. Men kan hiertoe besluiten uit overwegingen als:
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- opbouw e~gen industrie

- externe effekten.

Vanwege de economies of scale zitten belangrijke planningsaspekten op

gesloten in de bepaling van de bedrijtsgrootte.

Als de verwachting :;erechtvaarcic;cl is clat bL.",..e... Ci.i;.;i",u-:"ar", tiju ut:
vraag OA zal toenemen tot OAl dan moet hiermee bij de bepaling van de

bedrijfsgrootte terdege rekening mee worden gehouden.

Er zijn in dit geval twee alternatieven: ofweI de produktie wordt voort

gebracht door een aantal kleinere ondernemingen (curve 3) waardoor gelei

delijke aanpassing mogelijk is tussen produktiekapaciteit en de vraag

ontwikkeling, ofweI men brengt de produktie voort in een grote onderne

ming (curve 1, kapaciteit OB) waardoor tijdelijk overkapaciteit ontstaat.

Bij de vraag OA is het verschil in kosten per eenheid produkt tussen het

eerste alternatief (curve 3) en het tweede (curve I) aanzienlijk. Bij een

vraag van OA l zijn de kosten van beide alternatieven echter al geIijk.

Wanneer de vraag toeneemt tot boven OA I dalen de kosten volgens curve I

aanmerkelijk sneller dan volgens curve 3.

Ret kan dus rationeel zijn om op grond van het te verwaxhten vraagverloop
"d l' 'k b ' , B)t~J e ~J ewust overkapac~te~t te plannen.

De kostenvoordelen die vanwege economies of scale kunnen ~orden behaald

zijn aanzienlijk, Men heeft hiernaar verschillende onderzoeken verricht.

Kostenfunkties zijn afgeleid uit historische gegevens (Jones), bedrijfs

vergelijkingen (BLair), bedrijfsschattingen (Bain) en vergelijkingen van

de gemiddelde bedrijfsgrootte per bedrijfstak (Florence Bohr).24)

In tabel II (bijlage) staan de resultaten weergegeven van een onderzoek

naar het effekt van economies of scale gebaseerd op een groot aantal ekono

mische en technische gegevens. De kostenvoordelen bij toenemende schaal

grootte spreken uit deze cijfers zeer duidelijk.

Op grond van deze kostenvoordelen is de minimale rendabele produktieomvang,

bij gegeven konkurrentieverhoudingen in de loop van de tijd sterk gestegen.

Dit heeft voor ontwikkelingslanden belangrijke konsekwenties.

Vooreerst z~Jn voor de opzet van produktiesystemen, die voldoen aan de

minimale produktiegrootte t omvangrijke investeringen vereist. De hoeveelheid

kapitaal die hiervoor nodig is, kunnen veel 0.0.1. niet opbrengen. Alleen

met behulp van buitenlands kapitaal is men dan in staat om op een rendabele

produktieomvang te produceren. De konsekwentie is dan echter versterking



- 35-

van de afhankelijkheidsrelatie waardoor herstel van de congruentie

kan worden hemoeilijkt.

Rovendien oetekent een grote pro~u~ti~~avaciteitoat een evenredig

grote afzetmarkt vereist is. Ook hier geldt dat veel 0.0.1. niet aan

deze voorwaarde kunnenvoldoen.

Sutcliffe geeft cijfers over de produktie, de konsumptie en de optimale

bedrijfsgrootte van een aantal industriegoederen in verschillende

ontwikkelingslanden~Hieruitblijkt dat de totale konsumptieve vraag

van een aantal industriegoederen lager is dan de produktie van een

bedrijf producerend op de minimaal rendabele produktieomvang. Bovendien

wordt gekonstateerd dat de produktie op de niet rendabele schaalgrootte

niet wordt voortgebracht door een bedrijf maar door een aantal kleinere

bedrijven.

Het kan dan ook niet anders of in 0.0.1. komt op grote schaal overkapaci

teit voor. De bezettingsgraad van de kapitaalgoederenindustrie in
2/,)

Brazilie bedraagt 53%, die van de konsumptiegoederenindustrie bedraagt 65%.

In Pakistan is slechts 17,3% van de bedrijven in de konsumptieve goederen

industrie in staat om 80% of meer van het produktieapparaat te benutten.

62,1% van de bedrijven heeft een bezettingsgraad van 40% of minder:)In de

kapitaalgoederenindustrie benut slechts 5,6% de kapaciteit voor 80%

of meer terwijl 50% een overkapaciteit heeft van 60% of meer. Over het

algemeen is de overkapaciteit in de kapitaalgoederenindustrie groter dan

in de konsumptiegoederenindustrie.

Vanwege de diskrepantie tussen produktiekapaciteit en marktomvang Z1Jn

westerse produktietechnieken dus vaak niet congruent met de omgeving in

0.0.1.

Ook om andere redenen Z1Jn deze produktietechnieken veelal niet congruent.

De aard en kwaliteit van de benodigde arbeid en kapitaalgoederen zijn

meestal in ontwikkelingslanden niet beschikbaar. Het (technologisch hoog

waardige) westerse produktiesysteem is in de meeste gevallen afgestemd op

een hogere kwaliteit produkten, dan dat er in de 0.0.1. wordt vereist.

Het produktieapparaat plus het daarbij behorende intellekt moet uit de ge

industrialiseerde landen geimporteerd worden. De initiele transplantatie van

niet-aangepaste westerse produktietechnieken vindt daardoor zijn vervolg

in een permanente intellektueel-technologische afhankelijkheidsrelatie.

Dit leidt op sociaal terrein weer tot incongruenties. Westerse specialis

ten onderhouden over het algemeen nauwelijks binding met de autochtone

bevolking. Zij vormen een geisoleerde groep. genie ten hoge salarissen en

zijn daardoor in staat een levensstandaard op te houden die sterk afsteekt

tegen die van de autochtone bevolkini:)Ook ontstaan incongruenties op het
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gebied van inkomensverdeling en konsumptiepatroon.

De inkomensverdeling wordt duidelijk schever Lg.v. de relatief groter

behoefte aan goed betaald hoog gekwalificeerd personeel en de relatief

geringe behoefte aan laag gekwalificeerd personeel.

Ret gevolg daarvan voor het konsumptiepatroon is dat dit zich meer zal

verschuiven in de richting van luxe konsumptie Deze ontwikkeling van

het konsumptiepatroon, die ook voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt

door het demonstratie effekt vormt op zichzelf weer een bron van incon

gruentie. Over het algemeen geldt namelijk dat het produktieproces van

luxe goederen complexer is dan het produktieproces van primaire goederen.

Dit heeft tot gevolg dat de minimaal rendabele produktieomvang toeneemt.

Bovendien worden luxe konsumptiegoederen meestal gekenmerkt door sterke

produktiedifferentiatie en tevens veelvuldige produktverandering:0)

De diskrepantie tussen schaalgrootte en afzetmarkt wordt door deze ont

wikkeling van het konsumptiepatroon dus nog versterkt. De minimaal rendabele

produktieomvang in de luxe consumptiegoederensektor is relatief groot

terwijl de afzetmarkt versnipperd raakt door drie faktoren:

- luxe consumptie is beperkt tot de relatief kleine groep van hoge

inkomenstrekkers

- luxe konsumptiegoederen worden gekenmerkt door grote produktdifferen

tiatie

luxe konsumptiegoederen z~Jn veelvuldig onderhevig aan produktverandering.

De ontwikkeling tendeert dus naar een niet congruent en maatschappelijk

niet optimaal konsumptiepatroon.

Tot slot kunnen we vaststellen dat transplantie van westerse large scale

produktieprocessen leidt tot toename van de koncentratiegraad (zie tabel IV,

bijlage). Deze toename van de koncentratiegraad is in de westerse landen

geleidelijk verlopen via marginale aanpassingen. In 0.0.1. is deze ontwik

keling zeer snel en ingrijpend verlopen waardoor in betrekkelijk korte tijd

h d ··.. k' !O)R' d deen oog geconcentreer e ~ndustr~ele stru tuur ~s ontstaan. ~er oor wer

de vrije werking van het marktmechanisme verstoord. De gevolgen hiervan

zijn tweerlei:

a. De prijzen van produktiefaktoren die in een situatie van onvolledige

mededinging tot stand komen vormen geen juiste weergave van ee bestaande

schaarsteverhoudingen, Investeringsselektie op grond van deze prijs

verhoudingen leidt daarom niet automatisch tot een congruent en maat

schappelijk optimaal investeringspatroon.

b. De vrije toetreding tot de markt wordt verstoord. Via manupilaties met

de prijzen zijn de bestaande oligopolisten en monopolisten in staat om
... 1D

potent~ele toetreders van de markt te houden.
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Dit alles leidt ons tot de stelling dat de direkte bijdrage aan de

ekonomische ontwikkeling van partikuliere buitenlandse vestigingen in

0.0.1. niet groot genoemd kan worden. Daar staat tegenover dat buitenlandse

vestigingen externe effekten kreeren die mogelijk wel een belangrijke

bijdrage leven aan de ekonomische ontwikkeling en die anders gemist zouden

worden. Aan de hand van de op blz. 15 genoemde externe effekten dienen

~e daarom na te gaan in hoeverre de potentiele voordelen van buitenlandse

vestigingen uit hoofde van de externe effekten inderdaad worden gekreerd:

a. Spreidings-effekten. In theorie is het zo dat iedere investering een

groot aantal ekonomische nevenefekten met zich meebrengt zoals forward

en backward linkages waardoor een initiele investering resultaert in

een meer dan evenredige toename van het nationaal produkt (multiplier

effekt) .

In de ontwikkelingstheorie Z1Jn er auteurs die hun visie op het groe1

proces voor een belangrijk deel baseren op dit effekt. De theorie van de

groeipolen (o.a. Perroux) is hiervan een bekend voorbeeld. Het ontwikke

lingsproces wordt hierbij omschreven als een proces waarin "prime movers"

fungeren als groeipolen die de overige sektoren van de ekonomie in hun

ontwikkeling meetrekken. Afgezien van de theoretische juistheid van deze

theorie is het de vraag of de groeipolentheorie van toepassing is voor

buitenlandse vestigingen.

In velerlei opzichten lijkt het erop dat dit niet zo 1S. De buitenlandse

partikuliere kapitaalstroom gaat voor het merendeel naar de extraaktieve

sektor (zie tabel III bijlage). Het spreidingseffekt van deze investe

ringen is zeer gering aangezien verwerking van de grondstoffen veelal

in de geindustrialiseerde landen plaats vindt.

T.a.v. de industriele investeringen is reeds opgemerkt dat de importquote

hiervan erg hoog is. Het initiele spreidingseffekt m.b.t. de opbouw van

het produktieapp~raat en de direkte absorptie van arbeidskrachten is

daarom gering. Maar ook gedurende de levensduur van het projekt zijn

de spreidingseffekten niet groot vanwege de veelal resulterende permanent
I

intellectueel-technologische afhankelijkheidsrelatie.

Alleen in de opbouwfase ontstaan belangrijke spreidingseffekten welke

ten goede komen aan de bouwsektor. Uit oogpunt van aangepastheid zijn

deze spreidingseffekten van bijzondere betekenis aangezien de bouwsektor

wordt gekenmerkt door een flexibele technologie;zj

We moeten echter stellen dat per saldo het spreidingseffekt van buiten

landse vestigingen niet groot is. In plaats van spreidingseffekten ont

staan vaak zelfs "zuigeffekten" zodat men niet meer kan spreken van

groeipolen maar van geisoleerde enclaves van ekonomische ontwikkeling



- 38-

11)
binnen de omgeving van ontwikkelingslanden.

De grote kredietwaardigheid van de industrieen in deze enclaves

werkt vaak belemerend op het lokaal initiatief. Buitenlandse vestigingen

scheppen weliswaar mogelijkheden voor nieuwe autochtone bedrijven, zij

het op beperkte schaal, maar het staat ook vast dat een groot aantal

autochtone bedrijven worden weggekonkurreerd~)

De potentiele spreidingseffekten uit hoofde van de complementaire

samenhang tussen small scale- en large scale industry worden niet optimaal

gerealiseerd. Externe effekten vormen, het zij nog eens herhaald, voor

partikuliere investeerders een toevallig bijprodukt.

AIleen met een duidelijk gericht beleid, hetgeen betekent dat de overheid

moet ingrijpen in de investeringsbeslissingen, is men in staat om optimaal

de spreidingseffekten te realiseren.

b. Overdracht van know-how.

We dienen ons hierbij twee vragen te stellen:

a. in hoeverre is de overgedragen know-how passend voor de ekonomische

ontwikkeling;

b. in hoeverre geschiedt de overdracht van know how kosteloos.

De eerste vraag is in het voorgaande reeds behandeld waar gesproken 1S

over de congruentie en maatschappelijke optimaliteit van westerse produktie

technieken in 0.0.1.

Op de tweede vraag moet worden geantwoord dat de overdracht van know-how gee!

geenszins kosteloos geschiedt. De buitenlandse ondernemers laten zich voor

de inbreng van know-how ruimschoots betalen in de vonn van "royalties"

en "managementfees". Deze gaan een steeds belangrijker plaats innemen t.o.v.

de winsten. De betalingen die India voor royalties, patenten e.d. aan het

buitenland moest verrichten zijn in de periode van 1951-1960 meer dan ver

dubbeld terwijl de winsttransfers in die periode slechts met 1/6 zijn toe

genomen~Zie tabel V bij lage.

Voor zover de overdracht van know-how geschiedt op commerciele basis

is er geen sprake van externe effekten. Externe effekten spelen zich per

definitie buiten het marktmechanisme af.

c. Introduktie ondernemerschap.

Introduktie van ondernemerschap biedt aIleen dan voordelen indien dit

ondernemerschap is verbonden met aangepaste produktiesystemen. Dit is

niet altijd het geval. Ret ondernemerschap dat verbonden is met geavan

ceerde westerse produktietechnieken levert over het algemeen geen demon

stratieeffekt op voor de autochtone bevolking. De complexiteit van dit

ondernemerschap werkt niet stimulerend op de ontwikkeling van autochtoon

ondernemerschap.



- 39 -

d. Invloed betalingsbalans.

We moeten onderscheid maken tussen de invloed op korte termijn en de

L.1Vlo.a~ o~ lange termijn.

Op korte termijn doen zich tegelijkertijd positieve en negatieve effekten.

voor. Een positief effekt op de betalingsbalans gaat uit van de partiku

liere kapitaalsom. Het positieve effekt wordt evenwel voor een groot deel

gekompenseerd door het negatieve effekt als gevolg van de hoge import

quote van buitenlandse investeringen.

Op lange termijn hangt het effekt op de betalingsbalans vooral af van de

winstbestemming en van de vraag in hoeverre direkte buitenlandse inves

teringen import vervangende produktie voortbrengen.

Wat betreft het eerste punt, de winstbestemming, tonen de cijfers aan dat

uit hoofde hiervan een sterk negatief effekt op de betalingsbalans uitgaat.

Wanneer men tabel VI vergelijkt met tabel I dan kan men konstateren dat

het bedrag aan winsttransfer in 1968 voor de gehele derde wereld de helft

bedroeg van de overheidshulp en partikuliere kapitaalstroom tezamen.

Kijkt men alleen naar de partikuliere kapitaalstroom van geindustrialiseerde

landen naar 0.0.1. in 1968 dan blijkt dat dit bedrag wordt overtroffen

door het totaalbedrag aan winsttransfers in dat jaar.

Ondanks de statische onnauwkeurigheden en onbetrouwbaarheden, waarmee men

bij dit soort cijfers altijd rekening dient te houden, blijkt hieruit

toch wel hoezeer de winsttransfers invloed uitoefenen op de betalingsbalans.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de ekonomische groei. We willen hierbij

in herinnering roepen hetgeen gezegd is n.a.v. het Galenson-Leibenstein-krite

rium. Daar werd een sterke voorkeur uitgesproken voor kapitaalintensieve

investeringen omdat de spaarquote dan het grootst zou zijn. Een van de punter

van kritiek was dat men bij dit kriterium impliciet uitging van de vooronder

stelling dat alle besparingen zouden worden geherinvesteerd. Uit bovenge

noemde cijfers blijkt hoezeer deze kritiek van toepassing is op buitenlandse

vestigingen. Wat betreft het importvervangend karakter van buitenlandse

vestigingen moeten we stellen dat dit niet geldt voor de investeringen

1n de extra-aktieve sektor en dat het ten dele geldt voor de investeringen

in de industriele sektor.

e. Overige externe effekten.

In het voorgaande is reeds ingegaan op een aantal van de nog resterende

externe effekten zoals die op blz. 15 zijn genoemd: de invloed
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op het konsumptiepatroon, de inkome~sverdeling, de regionale spreiding

van de industrie en de invloed op het prijsniveau. Voor de infrastruk

turele werken geldt, dat deze grotendeels gerealiseerd moeten worden met

overheidsgelden.~b)

Wat betreft de overheidsfinancien geldt, dat buitenlandse investeringen

uiteraard een belangrijke bron van potentiele belastingheffing vormen.

Samenvattend kunnen we m.b.t. de partikuliere buitenlandse investeringen

het volgende stellen:

1. Er bestaat een nauwe binding tussen partikuliere buitenlandse inves

teringen en de transplantatie van westerse produktietechnieken in 0.0.1.

2. Als gevolg van deze transplantatie gaat er van buitenlandse investeringen

een zeer bepaalde invloed uit op de ekonomische, sociale, industriele

en technologische struktuur in 0.0.1.

3. Deze invloed leidt op talrijke punten tot niet congruente en maatschappe

lijk niet optimale produktiesystemen.

4. De externe effekten hebben voor een deel een negatief effekt op de ekono

mische ontwikkeling (konsumptiepatroon, regionale spreiding enz.).

5. De potentiele aanwezige positieve externe effekten worden niet optimaal

gerealiseerd aangezien externe effekten voor partikuliere investeerders

slechts een bijprodukt vormen.

Dit leidt tot de konklusie dat het uit oogpunt van maatschappelijk belang

gewenst is dat de overheid ingrijpt in de partikuliere investeringen. Ret

overheidsingrijpen moet gericht zijn op de stimulering van congruente en

maatschappelijk optimale produktiesystemen.

Riervoor is noodzakelijk dat men voldoende inzicht heeft ~n de aard en

omvang van aanwezige produktiemiddelen in 0.0.1. alsmede inzicht in technische

karakteristieken van de verschillende produktieprocessen. Op deze aspekten

zal in de volgende paragraaf worden ingegaan.

§ 5. Enkele aspecten van congruente en maatschappelijk optimale produktiesystemen.

Naar aanleiding van het voorgaande rijst de vraag op welke manieren men,

theoretisch althans, kan komen tot herstel van congruentie en maatschappe

lijke optimaliteit.

In principe zijn er vier mogelijkheden:

a. aanpassing via de produktkeuze

b. aanpassing via de vaststelling van de produktietaak

c. aanpassing binnen het produktiesysteem wanneer de produktietaak gegeven ~s

d. aanpassing van de omgeving aan het produktiesysteem



We hebben in hfst. A aangetoond dat de flexibiliteit van het produktie

systeem. bij gegeven produktietaak, gering is~)Met andere woorden:

alternatief c biedt in de praktijk weinig s.oelaa~. Aileen de alternatieven

a en b zijn van belang.

Ret zal ook duidelijk zijn dat in principe de keuzevrijheid bij alternatief

a groter is dan bij alternatief b. We konstateren van a naar c dus een

afname van de flexibiliteit.

De initiele besluitvorming rondom nieuwe produktiesystemen (produktkeuze,

vaststelling schaalgrootte enz.) is daarom voor de aanpassing van produktie

systemen veel belangrijker dan de besluitvorming rondom veranderingen in

bestaande produktiesystemen.

Indien men bij deze initiele besluitvorming rekening wil houden met de

aanpassing van het produktiesysteem aan de omgeving dan moet men voldoende

kennis hebben over:

a. de omgevingsfaktoren

b. de (technische) karakteristieken van aIle produktieprocessen

c. maatschappelijke belangen.

Men moet bij de initele besluitvorming ernaar streven om, in het kader

van een geeigend ekonomisch ontwikkelingsproces, zoveel mogelijk onderlinge

afstemming tot stand te brengen tussen produktiesysteem en omgeving.

In hoeverre in de praktijk hiermee rekening qordt gehouden hangt uiteraard

sterk af van degene die de beslissingen neemt en de kriteria of grond waarvan

die beslissingen worden genomen. Dit aspekt is in het voorgaande uitvoerig

behandeld.

We vragen ons nu af, welke produktiesystemen, objektief gezien, het meest

geeigend zijn voor ontwikkelingslanden. Deze brede probleemstelling kunnen

we in het navolgende slechts globaal en summier behandelen. Juist op dit

terrein is nog veel onderzoek nodig. Onderzoek dat gericht is op verdieping

van de kennis van de voor produktiesystemen relevante omgevingsfaktoren als

mede onderzoek naar technische karakteristieken en flexibiliteit van produktiE

processen.

Een globaal inzicht in de kenmerken die een aangepastproduktiesysteem

moet bezitten, kan men verkrijgen door na te gaan hoe de schaarsteverhoudinget

zijn van produktiefaktoren in ontwikkelingslanden en op welke wijze het

produktiesysteem aan deze schaarsteverhoudingen kan worden aangepast. We

zullen ons hierbij beperken tot de produktiefaktoren arbeid en kapitaal.

a. Kapitaal.

In zijn algemeenheid vormt kapitaal een schaarse produktiefaktor in ont

wikkelingslanden. Om verschillende redenen moet de kapitaalschaarste echter

niet als absoluut maar als relatief worden beschouwd:

*) Zie ook verder in hfst.D 0 2.
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1. Er is slechts tekort aan kapitaal voor zover het kapitaal geeigend

~s aan de omgevingsfaktoren in ontwikkelingslanden.

2. Er is slechts kapitaalschaarste voar zover er voor dit kapitaal

praduktieve aanwendings~ogelijkh~denbestaan. pit is niet altijd h~t

geval. 3:;) .

3. Behalve kapitaalschaarste bestaat er ook tekort aan komplementaire

produktiefaktoren.

Er is dus weI kapitaalschaarste, maar deze is relatief. Het is daarom

van groot belang om bij de kapitaalstroom van ontwikkelde landen naar

onderontwikkelde landen anderscheidt te maken tussen kapitaal dat ge

bonden is aan bepaalde produktiefaktoren en kapitaal dat niet gebonden is.

Men kan stellen dat er een groot tekort is aan ongebonden kapitaal en

dat er slechts ten dele tekort is aan gebonden kapitaal.

b. Arbeid.

Vaak wordt er vanuit gegaan dat in ontwikkelingslanden absoluut tekort

is aan geschoolde arbeid en dat er een onbeperkt aanbod is van ongeschaolde

arbeid. Deze uitspraak is in zijn algemeenheid niet juist.

De schaarste aan geschoolde arbeid is niet absoluut. Men dient de behoefte

aan gekwalificeerde arbeid nauwkeurig te specificeren. Zo is er b.v. meer

behoefte aan personeel in het zgn. middenkader dan aan hoag gekwalificeerd

personeel. De werkloosheid onder het haag geschoald technisch persaneel
, 1&)

is in India bijzander groat.

Fautieve planning in het anderwijssysteem heeft geleid tat een sterke

brain-drain van ontwikkelingslanden naar westerse landen. In de periode

van 1962-1967 emigreerden 81.300 intellektuelen uit de ontwikkelingslanden
3tl)

naar de v.s. Slechts een gering deel is weer teruggekeerd.

Het anderwijssysteem is onvoldoende gericht ap die soorten gekwalificeerde

arbeid, waaraan in ontwikkelingslanden behoefte bestaat. Lang niet voor

aIle soorten arbeid is full time onderwijs noodzakelijk. Vaak voldoet een

programma van half onderwijs/half werken of zgn. jobtraining veel beter.
. ~~

Aangepaste produktiesystemen vereisen dus een aangepast onderwijssysteem.

Bij geschoolde arbeid kan men nog onderscheid maken tussen geschoolde

arbeid die komplementair gebonden is aan ongeschoolde arbeid (leidinggevend
~~

personeel, management).

De tweede kategorie is veel moeilijker te verkrijgen dan de eerste kategorie.

Er bestaat vooral bij de tweede kategorie een nauwe relatietussen inkomens

n1veau en verkrijgbaarheid. Hoe hoger het inkomen, hoe beter de verkrijg

baarheid.

M.b.t. de ongeschoolde arbeid hebben we opgemerkt dat het aanbod niet
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onbeperkt is. De vraag naar ongeschoolde arbeid is beperkt doordat een

gedeelte van dit aanbod niet kan worden aangewend vanwege:

a. de komplementaire behoefte aan geschoolde arbeid

b. de komplementaire behoefte aan sociale voorzieningen, woningbouw,

infrastruktuur enz.

Er bestaat dus een grote werkloosheid bij de ongeschoolde arbeid. Het over

schot aan ongeschoolde arbeid neemt op het platteland doorgaans de vorm

aan van verborgen werkloosheid en in de steden van open werkloosheid.

Als gevolg van de sterke migratie die zich de laatste jaren heeft voorge

daan van de landbouwstreken naar de steden, is er een verschuiving opgetreden

van verborgen werkloosheid op het platteland naar open werkloosheid in de

steden. De open werkloosheid heeft voor een deel weer de vorm aangenomen van

verborgen werkloosheid door een sterke toename van het aantal arbeiders in

sektoren met een lage arbeidsproduktiviteit (vooral dienstensektor en over

heid) •

De verborgen werkloosheid van het platte1and heeft zich voor een dee1 verp1aatst

naar de- steden~'2.)De doorstroming van het arbeidspotentiee1 tussen de verschi1

lende sektoren van de ekonomie is, in het kader van aangepaste produktiesystemen

een be1angrijk gegeven. Er is name1ijk aangetoond dat deze doorstroming een

zeer karakteristiek verloop ,~vertoont~~)
De ongeschoo1de arbeid uit de landbouw die doorstroomt naar de industrie ver

richt ook daar over het a1gemeen ongeschoolde arbeid. De doors~roming naar

p1aatsen waar midden- of hoog gekwa1ificeerde arbeid gevraagd wordt, verloopt

traag. Daarentegen verloopt de doorstroming van arbeiders uit de small scale

industry, met name de ambachtelijke sektor naar de moderne machineindustrie

vee1 beter.

Nu kan men zich afvragen of het moge1ijk is om bijvoorbee1d naar aanleiding van

het voorgaande, een profie1 op te ste1len van de kerimerken waaraan een produktie

systeem in 0.0.1. moet vo1doen, wil het aangepast zijn. Is het bijvoorbee1d

verantwoord om te ste11en dat aangepaste produktiesystemen over het a1gemeen

arbeidsintensief en small scale zullen zijn?

Waarschijnlijk is zoln uitspraak niet verantwoord. Ten eerste zijn de omgevings

faktoren in alle ontwikkelingslanden niet overal hetzelfde. In veel ontwikke

lingslanden heerst werkloosheid maar niet overal. Ten tweede is de arbeidsin

tensieve-small scale produktiewijze lang niet voor al1e produktieprocessen

mogelijk. In veel gevallen is de kapitaalintensive-large scale produktiewijze

de enig rendabele produktievorm. Ten derde hangt het voor een belangrijk deel

van het ekonomisch-politieke systeem af, of in gevallen waar wel de keuze be

staat tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief, gekozen wordt voor de



arbeidsintensieve produktiewijze.

Ret prototype van een aangepast produktiesysteem Qestaat dus niet. Afhan

kelijk van de omgevingsfaktoren en de technische karakteristieken is in

het ene geval de arbeidsintensieve produktiewijze het meest aangepast en in

het andere geval de kapitaalintensieve produktiewijze.

Desondanks wordt in de literatuur vaak gepleit voor meer arbeidsintensieve

d k · h· k '14). k'" d .. I d .pro u t~etec n~e en. D~t an verantwoor z~Jn, zo ang men aarmee maar n~et

wil zeggen dat aIleen arbeidsintensieve produktietechnieken het predikaat

aangepast verdienen.

Er worden in de literatuur o.a. de volgende argumenten pro arbeidsintensieve

technieken aangevoerd:

arbeidsintensieve technieken zijn meer passend ~n de bestaande schaarste

verhoudingen in ontwikkelingslanden

- op de inkomensverdeling gaat een nivellerende invloed uit

- de werkloosheid wordt er door verminderd

het konsumptiepatroon kan zich misschien enigszins onttrekken aan de

invloed van het demonstratieeffekt

- er bestaan meer mogelijkheden voor een zelfstandige ekonomische technolo-

gische ontwikkeling.

In de praktijk kan men de voorkeur voor meer arbeidsintensieve produktie

wijze ten uitvoer brengen door:

a. relatief meer produkten te kiezen die zich kenmerken door arbeidsinten

sieve produktiewijze

b. i.g.v. keuze tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief relatief

meer het arbeidsintensieve alternatief te kiezen.

Opgemerkt moet worden dat niet aIle arbeidsintensieve industrie small scale

~s en dat evenmin aIle kapitaalintensieve industrie large scale is. Dit

hangt af van de industrietak. Er bestaat weI degelijk kapitaalintensieve smaI
4's)

scale industrie evenals arbeidsintensieve large scale industrie.

Naar de kapitaalintensiteit van de verschillende produktieprocessen z~Jn tal

rijke onderzoeken verricht. Soms wordt daarbij ook aandacht besteed aan

faktoren als concentratietendens, technische flexibiliteit enz. In de

bijlage (tabel VII) is een uitvoerige samenvatting opgenomen van

de resultaten, die tot nog toe met deze soort onderzoekingen zijn behaald.

Men kan uit tabel VII een groot aantal gegevens halen m.b.t. de technische

karakteristieken van de verschillende produktieprocessen. Het is echter

moeilijk o~ uit deze relatieve rijkdom aan gegevens konklusies te trekken

in de zin van deze of die industrie is weI of niet aangepast. Zelfs wanneer

we ons beperken tot de faktoren arbeid en kapitaal. Deze twee produktie-

faktoren worden in deze tabellen namelijk als homogene beschouwd hetgeen,
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zoals reeds eerder is opgemerkt, geenszins realistisch is.

Niet aIle arbeidsintensieve industrie is voor ontwikkelingslanden congruent

en maatschappelijk optimaal. Ret maakt groot verschil welk soort arbeid

gevraagd wordt. Researchwerk is weliswaar arbeidsintensief maar de soort

arbeid die er voor gevraagd wordt is in ontwikkelingslanden niet te vinden.

Arbeid en kapitaal zijn heterogene produktiefaktoren.

Afgezien hiervan geldt natuurlijk dat aanpassing van produktiesystemen aan

omgevingsfaktoren meer behelst dan aIleen de faktoren arbeid en kapitaal.

De sociaal-kulturele kontext, het politieke klimaat, het historisch perspec

tief, de internationale verhoudingen enz. dienen in de analyse te worden

betrokken.

Tenslotte kunnen we over tabel VII nog opmerken dat het cijfermateriaal

uiteraard onderhevig is aan statistische tekortkomingen en dat meting van

de kapitaalintensiteit theoretisch een moeilijk probleem is. Altijd rijst

de vraag of de bestaande prijsverhoudingen weI een juiste weergave zijn van

de bestaande schaarsteverhoudingen. Daarbij komt dat de kwaliteit van de

faktor kapitaal voortdurend verandering ondergaat vanwege de technische voor

uitgang. De afschrijvingen zijn daardoor moeilijk bepaalbaar. Overigens mag

er geen twijfel bestaan over de waarde van het cijfermateriaal, zoals in

tabel VII is opgenomen. De bezwaren hebben aIleen betrekking op de beperkte

toepasbaarheid van deze gegevens. Juist door middel van uitbreiding en ver

dieping van dit soort cijfermateriaal krijgt men beter inzicht in de mogelijkhe

den voor aangepaste produktiesystemen. Riervoor is veel research nodig.

Deze research moet niet aIleen beperkt worden tot de technische aspekten.

Met name moet de kennis over de voor produktiesystemen relevante omgevings

faktoren worden uitgebreid. De bestaande schaarsteverhoudingen van produktie

faktoren moeten nader worden gespecificeerd naar soort en kwaliteit. Ook be

hoort het tot de studie van de omgevingsfaktoren om na te gaan wat de moge

lijkheden zijn om de ekonomisch-technologisch afhankelijkheidsrelatie tussen

geindustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden te doorbreken. Met name dit

aspekt is op de lange termijn van grote importantie als het gaat om de moge

lijkheden om een congruente en maatschappelijk optimale industriele struk-

tuur tot stand te brengen in ontwikkelingslanden.
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Hoofdstuk D.

Mogelijkheden enmethoden voor het ontwerpen van aangepaste produktie

$ysteeen.

§ J. Inleiding.

In Hoofdstuk A hebben we summier gesproken over de subsystemen binnen een

organisatie, we onderkenden dat deze subsystemen interdependent zijn, maar

over de aard van de veronderstelde relaties lieten we ons slechts zijde

lings uit.

In deze inleiding gaan we nader 1n op de hoedanigheid van de relaties,

waarbij met name de belangrijke rol die het technisch systeem (synoniem

voor technologie) speelt op de voorgrond zal treden.

Omschrijving van het begrip technologie of technologisch systeem.

We spreken in dit kader over een technologie m.b.t. organisaties, we

zullen deze aanduiden als organisatietechnologie. Als algemene omschrijving

van dit begrip geven we: de verzameling technieken die gebruikt worden voor

de transformatie van inputs in outputs. Met techniek bedoelen we: het

totaal aan rationele, op efficiency gebaseerde methoden, toegepast bij mense

lijke activiteiten.

Organisatietechnologie op deze wijze omschreven bevat naast wat men kan

noemen machinetechnologie, andere zoals planning en accountancy technieken;

dus naast kenmerken m.b.t. de machines of werktuigen die een bepaalde

technologie bezitten omvat deze omschrijving specificaties naar de vereiste

specialisatie aan kennis en bekwaamheden, en andere, zoals planning en ope

rations research technieken.

Deze klassifikatie is echter vrij algemeen.

In het navolgende proberen we de technische systemen te klassificeren

naar meer specifieke (produktie) eigenschappen.
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Classificatiesvantechnischesystemen.

Gezien de bepalende invloed van het technisch systeem 1S het voor het

verkrijgen van een beter inzicht in produktieorganisaties dienstig, deze

te classificeren naar typologieen van technische systemen.

In dit verband wordt vaak onderscheid gemaakt in technologieen gebaseerd

op de produktie van:

- kleine series

- massaproduktie

- procesindustrie.

als basis voor een soort technologisch continuum.

Thompson ontwikkelde dit verder en onderscheidt:

- long linked technology: deze typeert zich door een relatiepatroon tussen

de afzonderlijke produktieeenheden dat een opeenvolgend karakter ver

toont (de assemblagelijn bij massafabricage).

een volledig geautomatiseerde produktie is bij Thompson de laatste schakel

in de long-linked technology

mediating technology: deze kenmerkt zich door het verenigen van klanten,

consumenten en anderen, die overigens onafhankelijk van elkaar zijn.

Voorbeelden hiervan zijn banken en telefooncentrales.

intensive technology: hierbij wordt een grote varieteit aan technieken

gebruikt om een verandering aan te brengen in een object of om een pro

bleem aan te pakken. Voorbeeld:ziekenhuis of laboratorium.
~6J

Kast en Rosenzweig~anteerdenweer een andere klassifikatiemethode nl.:

de methode van het technologisch continuum. Zij onderscheidden daarbij

twee faktoren:

- de mate van complexiteit

- de mate van stabiliteit.

Wat deze begrippen inhouden komt naar voren in het nu volgende fragment:

"The simple-complex continuum relates to the degree of complexity of the

technological system-both the mechanical and knowledge aspects. Thus

craft technology is the simplest form, and the technology in atomic

energy and space exploration 1S the most complex. The stable-dynamic dimen

sion refers to the frequency of change in the technology. Here again,

craft technology is the most stable. The most dynamic is found in industries

such as aerospace and electronics.

"Grafisch" kan men dit als voIgt voorstellen:
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fig.l. Grafische weergave van de ontwikkelingsdimensie voor de

machine-technology.
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fig.2. Grafische weergave van de ontwikkelingsdimensie voor de

organisational technology.

De organisatiestruktuur, het psycho-sociale systeem en het manage

mentsysteem worden beinvloed door de plaats die het technisch systeem

inneemt op dit technologisch continuum. (zie fig.2). Elke verandering

in het technisch systeem zal (zijn) repercussies hebben op de andere

organisatiesubsystemen.
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Gaan we nu nader in op de wijze waarop het technisch systeem de andere

subsystemen van de organisatie beinvloedt.

ve invloed van het technisch systeem.

In deklassiekemanagemertt theorie ging men i.h.a. uit van de universe

Ie toepasbaarheid van management "principles". Uitzonderingen die ge

noemd moeten worden zijn Dubin, die inging op de invloed van de technolo

gie op het gedragssysteem van de organisatie en Walker die verschillende

studies maakte van de invloed van de technologie op de werkorganisatie.

Gedurende de laatste decennia evenwel is het belang van de technologische

component ~n de organisatie benadrukt.

Lawrence stelt dat de technologie op drie wijzen het organisatiegdrag

beinvloedt:

1. de technologie bepaalt de soort menselijke inputs in de organisatie

en predisponeert de participanten dus indirect.

2. de technologie bepaalt in grote trekken de organisatiestruktuur en

de gewenste procedures.

3. technologie is van direkte invloed op de taakinhoud van individu en

groepen en is ~aarom indirekt een determinant van de sociale struk

tuur en normen (zie ook hoofdstuk A).

De invloed van het technisch systeem op de organisatiestruktuur.

Joan Woodward verrichtte uitgebreid onderzoek naar deze relatie.

Hierbij verdeelde ze de bij haar onderzoek betrokken bedrijven in drie
J

technologische groepen, kleiner series, grote serie en massaproduktie

en procesindustrie. Dus een verde ling in technische systemen gebaseerd

op een toenemende complexiteit.

Woodward nu yond een direkte relatie tussen technologische complexiteit

en o.a. de volgende organisatiekarakteristieken: de lengte van de "line

of command", de span of control, de verhouding managers versus het totaal

aantal werknemers, de verhouding administratief personeel/totaal aantal

direkte werknemers, de verhouding direkte/indirekte werkers, en de ver

houding aaademische tot niet-academische leidinggevende in de produktie

afdeling.

In deze studie werd bovendien een nauwe relatie gevonden tussen succes

colle bedrijven binnen de technologische systemen en de organisatiestruk

tuur. Er bleek een optimale organisatiestruktuur te zijn voor elk tech

nologietype. Bovendien blijkt uit deze bevinding dat bij een technolo

gische verandering, de organisatiestruktuur en het managementsysteem

noodzakelijkerwijs moeten veranderen voor een optimaal funktioneren van

de organisatie.
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20 blijkt teyens dat organisatias ~et vast, niet veranderende bewerkingen

en processen andere organisatiestrukren vereisen dan die met steeds veranderen

de technologieen.

De sterk gestructureerde bureaucratische organisatie ~s meer geschikt voor

stabiele technologieen, terwijl organisaties met steeds veranderlijke tech

nologieen een meer aanpassende, minder gestructureerde organisatiestructuur

vereisen.

Een van de structurele veranderingen die noodzakelijk zijn bij veranderlijke

technologieen is een grotere nadruk op horizontale en diagonale relaties dan

op vertikale relaties.

De invloed van het technisch systeem op het psycho-sociaal systeem.

Merton stelt dat er een aantal wijzen zijn waarop de technologie het psycho

sociaal systeem beinvloedt. De technologie is van invloed op het netwerk van

sociale relaties tussen de direkte werkers.

20 zal een hoge specialisatiegraad vaak de taakinhoud van de werker reduceren

tot een van grote eenvoud.

Ret technisch systeem beinvloedt het gedrag door het specifieke ontwerp van

de taak van de werkers.

Blauner yond belangrijke verschillen in het psycho-sociaal systeem bij ver

schillende technologieen. 20 waren vervreemding en dissatisfactie groter

bij assemblagelijnen dan bij ambachtelijke werkzaamheden en procesindustrie.

Ret Tavistock Instituut in Engeland toonde aan dat een verandering in de

organisatie, die aIleen bepaald wordt door efficiency overwegingen, het psycho

sociaal systeem dermate kan ontwortelen dat het nieuwe technologisch systeem

niet effectief werkt.

Tenslotte blijkt het niet zo te zijn dat het technologisch systeem het sociaal

psychologisch systeem helemaal bepaalt, bij eenzelfde technologie zijn vaak

verschillende variaties in het psycho-sociaal systeem mogelijk, zodat er

mogelijkheden zijn door alternatieve vormen te genereren de satisfactie te

verhogen.

Ret technologisch systeem legt enkel een aantal constraints op aan het psycho

sociaal systeem.

De invloed van het technisch systeem op het management systeem.

Bij een toename van de technologische complexiteit treedt een toename op van

de hoeveelheid gespecialiseerde kennis die vereist is om de organisatie effec

tief te besturen. Ret gevolg hiervan voor het management systeem is dat niet

een indiv~du de managementfuncties, maar een kompleet team van specialisten.

Deze invloed vinden we niet aIleen op het institutioneel vlak van het manage

mentsysteem, oak op het organisatorisch en produktietechnisch vlak zien we
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meerdere personen verenigd in de managementsfuncties. Ook de rol van

de voorlieden en bazen, een deel van het managementsysteem op het

produktienivo verandert bij voorgaande technologische complexiteit,

dezen zullen hun co8rdinerende en integrerencie activiteit~Il over ee....l

breder spectrum moeten uitstrekken. Overigens kan i.h.a. gesteld worden

dat de integrerende functie van het management bij een toenemende differen

tiatie complexer wordt.

Burns en Stalker onderzochten de relatie tussen technologisch en omgevings

stabiliteit en de meest optimale management systems. Zij kwamen hierbij

tot se conclusie dat organisaties met een stabiele technologie en omgeving

een mechanistisch managementsysteem bezaten, welk systeem zich kenmerkt

door een rigide voorgeschreven structuur. Daraentegen vonden ze dat orga

nisaties die existeren binnen een snel veranderende omgeving en een veran

derlijke technologie bezitten, zoch door een :orgame management system"

kenmerken, een systeem met een flexibele structuur.

Samenvatting

In deze inleiding vonden we dat het technisch systeem stringente constraint

oplegt aan de structuur van de overige subsystemen van de organisatie; we

beschreven op welke wijze het technisch systeem de structu~ van het

organisatiesysteem, het psycho-sociaal systeem en het managementsysteem

beinvloedt. Duidelijk werd dat het technisch systeem in grote mate bepalend

is voor de totale structuur en het functioneren van de organisatie; over

de wijze waarop het technisch systeem de verschillende subsystemen affec

teert beschreven we een aantal onderzoekingen, echter de hiermee verkregen

gegevens zijn onvoldoende om een volledig inzicht te verkrijgen in de

bestaande relaties.

Verder bleek dat het technisch systeem weliswaar de aridere subsystemen pre

disponeerde, maar dat er zekere marges bestaan waarbinnen deze subsys

temen autonoom kunnen varieren.

E~n belangrijke konklusie die we uit deze inleiding kunnen destilleren

is dat produktiesystemen, historisch gezien varieren met de ontwikkeling.

§ 2. Aanpassing.

De belangwekkendste conclusie die uit de in de inleiding omschreven

kenmerken en relaties binnen produktiesystemen getrokken kunnen worden

is dat het technisch systeem in zeer grote mate bepalend is voor de totale

organisatie. Verder bleek dat de produktietaak, bevattende de hoeveelheid,

soort en kwaliteit van de produkten die een produktieorganisatie voort

brengt, het technisch systeem in vrijwel zijn totaliteit bepaalt.
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De relevantie nu van de conclusie m.b.t. aanpassingsmogelijkheden, d.w.z.

het aanQrengen van variaties of veranderingen in produktiesystemen die

beter funktioaereu, is dat Uli: &;rootste mogelijkneia tot aanpassing lili:t

in de keuze van een produktietaak of veranderingen in de produktietaak.

Wat verder uit het belang van de technologie voor de totale organisatie

blijkt is dat het noodzakelijk is voor een praktische toepasbaarheid van

de theorie betreffende aangepaste produktiesystemen onderscheid te maken

in typologieen van produktiesystemen, gebaseerd op hun technologische ken

merken.

Ret moge nu overduidelijk zijn dat we terwille van de realiteit in het on

derzoek niet langer mogen spreken over de produktiesystemen, alsof ze aile

onder ling vergelijkbaar zijn.

Naar een in het kader van dit onderzoek adequate classificatie van produktie

systemen zal nog verdere research verricht moeten worden.

De beschreven indeling naar technologische complexiteit en stabiliteit

lijkt vooralsnog perspectief te bieden.

We vonden dat de produktietaak v~a zijn bepalende invloed op het technisch

systeem in een zeer grote mate het totale produktiesysteem bepaalt, echter

klaarblijkelijk blijft er speelruimte voor veranderingen aan andere subsys

temen van de organisatie, b.v. de organisatiestruktuur en het psychosociaal

systeem, om op die wijze het totaal beter te doen funktioneren. Binnen zekere

grenzen zijn de subsystemen autonoom variabel; een ander aanpassingsmoge

lijkheid.

Een mogelijkheid tot aanpassing die tot nu toe nog onvermeld is gebleven,

maar evenwel toch zeer important blijkt te zijn is een aanpassing van de

omgeving aan het produktiesysteem. Ret lijkt waarschijnlijk dat een pro

duktiesysteem in een ontwikkelingsland niet optimaal kan functioneren

zonder ook de omgeving te veranderen.

We spreken steeds over noodzaak tot aanpassing zonder verder wat nauwkeuriger

aan te geven op welke factoren we moe ten aanpassen.

Voorlopig willen we hierover stellen dat we zoeken naar aanpassingen m.b.t.

de verzameling produktiemiddelen (inputs voor het produktiesysteem) die

in de betreffende omgeving voorhanden zijn, de doelstelling van de maatschap

pij (economische groei, werkgelegenheid etc.) en de sociaaal-culturele

stratificaties in de omgeving (zieschema aan het begin van hfst.B).

Wanneer we nader ingaan op de verschillende mogelijkheden om tot aanpassing

te komen, zullen we brachten nader aan te geven, aan welke omgevingsfactoren

we denken. Overigens willen we reeds vooraf uitdrukkelijk vermelden dat de

relevantie van de omgevingsfaktoren die we zullen noemen uitsluitend berust
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op hun vermeende invloed op het funktioneren van het produktiesysteem.

Over de mate waarin de een of andere omgevingsfaktor het funktioneren

heinvloedt, valt zonder nader veldonderzoek weinig steekhoudends te

vermelden.

Gerechtvaardigd lijkt de veronderstelling dat het van het type produktie

systeem afhangt in hoeverre een bepaalde omgevingsfaktor van belang is.

We gaan nu over tot het bespreken van aanpassingsmogelijkheden en weI:

1. bij een niet gegeven produktietaak

2. bij een bepaalde produktietaak

3. door een verandering van de produktietaak.

2.1. Mogelijkheden voor optimale produktiesystemen bij een niet bepaalde

produktietaak.

Ret niet bepaald zijn van de produktietaak wil zeggen dat we kunnen kiezen

uit een verscheidenheid aan produkten, waarbij tevens de kwaliteit en

kwantiteit van de produktie als variabel beschouwd kunnen worden.

In de literatuur wordt deze methode om tot optimale produktiesystemen

voor ontwikkelingslanden te komen vaak industriekeuze genoemd. De gedachten

gang die ten grondslag ligt aan een dergelijke methode is globaal als

voIgt.

Ontwikkelingslanden kenmerken zich wat betreft de voorhanden zijnde pro

duktiefaktoren (de inputs) door een samenstelling van deze produktiemid

delen, die sterk afwijkend is van die in westerse geindustrialiseerde

landen. Voor wat betreft de produktiefaktor arbeid b.v. constateert men

1n ontwikkelingslanden een grote schaarste aan hoger technisch personeel,

en een overvloed aan ongeschoolde arbeid. Nu kenmerken zich de verschillende

soorten industrieen door een bepaalde behoefte aan hoger technisch en on

geschoold personeel. De handelwijze is dan om die industrieen te kiezen die

het meest in overeenstemming zijn met de schaarste verhoudingen in ontwik

kelingslanden.

Janos Timar maakt een classificatie van industrieen om na te gaan wat hun

behoeften aan know-how en hoog en laag gekwalificeerd personeel is. De

reden die hij opgeeft voor het nagaan van slechts een produktiefaktor, de

arbeid, is dat uit onderzoek en ervaring is gebleken dat het niet zozeer

de kapitaalschaarste is die belemmerend is voor industriele groei van ont

wikkelingslanden, maar vooral hun gebrek aan ingenieurs, technici en hoger

gekwalificeerde arbeid.

De wijze waarop Timar de industrieen classificeert en rubriceert naar hun

behoefte aan arbeid leek ons vanuit het gezichtspunt industriekeuze als

aanpassingsmogelijkheid, belangrijk genoeg, om hier wat uitvoeriger op in

te gaan.
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Met betrekking tot de relatie technologie (technisch systeem) organisatie

struktuur merkt Timar ap dat de technologie vanzeUsprekend in "belangrijke

mate de taakstruktuur bepaalt.

Hij gebruikt de hoofdkarakteristieken van de verschillende technologieen

als indelingskriteria.

Deze karakteristieken worden enerzijds bepaald door het produkt, anderzijds

door de produktietechniek, die op zijn beurt grotendeels bepaald wordt

door de chemische en physische karakteristieken van het produkt. Naar aan

leiding hiervan worden produkten ingedeeld in homogene produkten, produk

ten die uniforme chemische en fysische eigenschappen bezitten en hetero

gene produkten, die zijn samengesteld uit onderdelen van verschillende

chemische of fysische aard. Als voarbeelden van homogene produkten naemt

hij mijnbauwprodukten, heterogene pradukten zijn i.h.a. geassembleerd zoals

voertuigen en machines.

Vaak zijn dit produkten die vallen onder "engineering industries". Een

andere bepalende faktor voar de technologie is de diversificatie in de pro

dukt-mix. Er bestaat een vaste relatie tussen de technologie en de varie

teit aan produkten die deze voortbrengt.

Bij homogene produkten is de diversificatie i.h.a. kleiner, bij heterogene

vaak groter.

De diversiteit aan produkten is verder een belangrijke faktor, omdat dit

vaak aangeeft in welke mate en met welke frequentie de vervaardigde produk

ten aan verandering onderhevig zijn. Dit laatste is dan weer van invloed op

de hoeveelheid werk, die in produktontwikkeling gestoken moet worden en

van daaruit op de vereiste hoeveelheid en kwaliteit van hoger technische

personeel.

M.b.t. de invloed van het produkt op de praduktietechnologie stelt Timar

dat homogene produkten, homogene technologieen bezitten, gekenmerkt doar

dat het hoofdproces bestaat uit operaties die steeds door eenzelfde type

machine worden uitgevoerd. Heterogene produkten bezitten technologieen

waarin de bewerkingen vaak frequent veranderen, een heterogene technologie.

Een belangrijke karakteristiek van de technologie is verder het wetenschap

pelijk technolagisch principe dat aan het technisch systeem ten grondslag

ligt. Immers het laatste is weer van grote invloed op de aard en hoeveelheid

van hager en lager gekwalificeerd personeel dat vereist is. Zo onderscheidt

hij mechanische technologieen, die zich kenmerken door het aanbrengen van

veranderingen in de materiaalvorm en chemische technologieen, die een ver

andering bewerkstelligen in de chemische samenstelling van het materiaal.

Tenslotte wordt vermeld dat de produktieseriegrootte van invloed is op de

technologische karakteristieken.



- 55 -

Zo wordt onderscheid gemaakt in enke1-, serie- en massaproduktie.

In de rege1 nu wordt massaproduktie gebruikt yoor hQmogene produkten,

terwijl heterogene produkten in seriesvervaardigd worden.

De c1assificatie van arbeid.

In het a1gemeen kan de hoger gekwa1ificeerde arbeid worden onderverdee1d

in traditione1e- en wetenschappe1ijke categorieen.

Arbeid, die voorname1ijk gebaseerd is op praktische ervaring en know

how kan a1s traditionee1 beschouwd worden.

Bij wetenschappe1ijk getinte arbeid is manue1e handigheid van minder be

lang, denadruk hierbij 1igt op contro1erende en regu1erende aktiviteiten.

Vereist hiervoor is een hogere op1eiding, een grip van het produktiepro

ces over een breder v1ak en bekwaamheden in het 1ezen en schrijven van

instrukties en rapporten.

In de z.g.lichte industrie zijn de traditione1e arbeiders predominant,

terwij1 in de chemische en e1ektrische industrie "s cienfitic skills"

in de meelderheid zijn.

Wanneer een verdere c1assificatie wordt ingevoerd met a1s basis de re

latie in het man- machinesysteem kunnen worden onderscheiden:

J. manue1e arbeid, zonder gebruik van gereedschap of m.b.v. zeer een

voudige gereedschappen;

2. manue1e arbeid, uitgevoerd m.b.v. mechanisch gereedschap~

3. arbeid uitgevoerd m.b.v. een machine, maar waarbij de handenarbeid do

mineert;

4. arbeid uitgevoerd met een machine, waarbij het machinale werk de boven

toon voert. De arbeider heeft hierbij vee1a1 a11een regu1erende en

contro1erende taken;

5. controlerende taken; een complexe machine voert de operaties ze1f

standig uit, de taak van de bediende is uitsluitend contro1erend en

corrigerend.

Wanneer deze inde1ing 1n verband gebracht wordt met de verschil1ende typer

industrieen blijkt dat in het merendee1 van de industrie de jobs va11ende

onder de categorieen 3 en 4 de be1angrijkste zijn.

Verder b1ijkt dat bij een verdergaande techno1ogische ontwikkeling (moge

1ijk gemaakt door een grotere homogeniteit in het eindprodukt, grotere

series en minder produktveranderingen), de nadruk op de taken va11ende

onder 4 en 5 groter wordt, i.t.t. die onder 1, 2 en 3 (zie fig.2).

Onderhoud en materiaaltransport, aktiviteiten die in elk technologisch

stadium een deel uitaaken, worden in zeer geringe mate beinvloed door

de techno1ogische karakteristieken van het hoofdproces. I.h.a. geldt
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dat voor "material handling" zeer laag kwali tatieve arbeid is vereist,

terwijl onderhoudswerkzaamheden zowel zeer laag kwalitatief kunnen zijn

(gebouwen) als zeer hoog (complexe machines).

Classificatie van industrieen naar hun vereiste arbeidskwaliteit.

Timar stelt dat industriele sectoren gekarakteriseerd worden door een

van de volgende drie kenmerken:

1. het gebruik van dezelfde materialen;

2. de produktie van hetzelfde type produkt en dientengevolge

3. dezelfde soort technologie.

Vervolgens zegt hij:"It can be argued on purely logical grounds that these

similarities ougth to require similar skill patterns for plants in the

same industrial sector, even in different countries".

Wanneer dit zo is, dan kan kennis omtrent de benodigde arbeidsinput, bij

verschillende industrieen gebruikt worden om de industriele ontwikkeling

te doen verlopen, aangepast aan de aanwezige arbeid, en/of om het arbeids

potentieel in een richting te ontwikkelen aangepast aan bestaande of toe

komstige industrieen.

Een kanttekening die gemaakt wordt is dat arbeid een min of meer flexibele

input is, er bestaat een substitutiemogelijkheid van verschillende arbeids

typen. Echter deze mogelijkheid tot onderlinge vervanging gaat waarschijn

lijk alleen op bij aangrenzende categorieen van arbeidskwaliteiten zoals

tussen semi-skilled en unskilled labour.

De classificatie nu die gemaakt wordt is die naar:

1. de gemiddelde arbeidskwaliteit;

2. de behoefte aan hoog gekwalificeerd technisch personeel (ingenieurs,

wetenschappelijk personeel en hogere technici);

3. de behoefte aan handarbeiders, hoger geschoold en "semi-skilled".

Conclusies, die uit dit onderzoek volgen zijn:

ad 1. De gemiddelde arbeidskwaliteit in individuele industrieen wordt pri

mair bepaald door de technologische kenmerken van deze industrieen

en is vrijwel onafhankelijk van de grootte van het land of het in

dustrieel ontwikkelingspeil.

ad 2. De behoefte aan hoog gekwalificeerde arbeid wordt in bepalende mate

veroorzaakt door de technologiekenmerken in de verschillende indus

trieen.

De intensiteit van de behoefte aan hoog gekwalificeerd personeel ~s

het grootst in de "engineering" en chemische industrieen, t.g.v.

grote mate van produktontwikkeling en in de "engineering industries",

de grote produkt diversiteit.
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ad 3. De skill intensiteit schijnt het hoogst te z~Jn in sectoren met

heterogene proGukten, hoge produktdiversiHcatie een hoge graad

van produktvera"1darL.lg.

Satilenvattend

De behoefte aan verschillende typen arbeid wordt voornamelijk bepaald door

de technologische kenmerken van de verschillende industrieen: het homogene

of heterogene karakter van de produkten en de produktieprocessen, de diver

siteit in de produkt-mix, de mate waarin het produkt aan verandering onder

hevig is, de seriegrootte, de behoefte aan produktontwikkeling en de mecha

nische of chemische aard van de technologie. Wanneer we op aangepaste wijze

willen industrialiseren, d.w.z. m.b.v. in overeenstemming met het bestaande

arbeidspotentieel, blijkt de z.g. klein industrie een belangrijke funktie

te kunnen vervullen. Immers de arbeidskwaliteiten die hierbij worden ont

wikkeld kunnen worden gebruikt in het hoofdproces van industrieen als

textiel en leder. Bovendien zijn in de hukpprocessen van de z.g. engineering

industries, zoals onderhoudswerkzaamheden, de in klein-industrie gevormde

krachten direct bruikbaar.

Ret bevorderen van klein industrie alseen aangepast industrialisatiebeleid.

In de literatuur wordt relatief veel aandacht besteed aan de rol van klein

industrie bij het industrialisatiebeleid van ontwikkelingslanden.

Bij Timar zagen we welke rol klein-industrie kan spelen als bron voor het

vormen van arbeidskrachten voor grotere industrieen.

I.h.a. worden de volgende argumenten gebruikt voor het verdedigen van de

keuze van klein-industrie als aangepast produktiesysteem

I. Klein-industrieen kenmerken zich door een technisch systeem, waarin

de input-arbeid bestaat uit ongeschoolden. Nu zijn in ontwikkelings

landen ongeschoolden in overvloedige mate aanwezig.

2. Klein-industrie is arbeidsintensief, d.w.z. per eenheid kapitaal kunnen

veel arbeiders te werk gesteld worden.

3. Klein-industrie levert gedencentraliseerde industrialisatie, en is daar

om bevorderlijk voor een rechtvaardiger inkomensverdeling en doet de

urbanisatietrend stagneren.

De hierboven opgesomde kenmerken van kleinindustrie zijn in overeenstemming

met de omgevingsfactoren en doelstellingen van ontwikkelingslanden. Klein

industrie lijkt daarom een zeer aangepast produktiesysteem te zijn voor

ontwikkelingslanden. Echter zoals

uitvoeriger is beschreven moet aan de steekhoudendheid van de onder

1 tIm 3 beschreven argumenten, als zijnde kenmerken van klein-industrie ten

zeerste getwijfeld worden.

SeK~ijst erop dat hoewel klein-industrie per eenheid geinvesteerd kapitaal



\

- 5 8-

relatief veel arbeid kan opnemen, het uiteindelijke resultaat vaak is

dat per geproduceerd produkt de kapitaalkosten relatief hoog zijn. Pit

tog.v. de lage prQduktiviteitmet die~tengeyolge een Lange doo;rlooptijd

van de produkten, hetgeen een haag bedrag aan werkkapitaal vergt. Aldus

zouden klein-industrieen niet kapitaal besparend zijn, maar kapitaal ver

spillend.

Retgeen Staley en MOrSe~eggenm.b.t. de mogelijkheden tot aangepastheid

van klein-industrie lijkt ons het meest relevant.

Volgens deze auteurs moet men bij het stimuleren van klein-industrie uiterst

selectief te werk gaan. Immers niet aIle typen klein-industrie zijn arbeidsl

absorberend, kapitaalbesparend, gedencetraliseerd etc.; bovendien zijn

voor bepaalde klein-industrieen hoog gespecialiseerde arbeidskrachten

nodig, i.t.t. ongeschoolden.

Uitgegaan wordt van de rationele complementariteit van klein-industrie

t.o.v. groot-industrie.

Bevordert dienen aIleen die typen van klein-industrie te worden, waarvan de

technologische karakteristieken in overeenstemming zijn met de omgevings

factoren. Zoals technologieen die zich kenmerken door een grote deelbaar

heid van produktiefactoren, en daarom effectief gebruikt kunnen worden voor

produktie gericht op kleinere afzetmarkten (subcontractors) en technologieen

die zich kenmerken door een grote behoefte aan manuele ongeschoolde arbeid,

zoals assemblage industrieen van weinig complexe eindprodukten.

Klein-industrie die voldoet aan de decentralisatie voorwaarde zijn aIleen

die vormen van klein-industrie die gebonden zijn aan geografisch gespreide

grondstof of afzetmarkten.

Een derde mogelijke rationele vorm van klein-industrie z~Jn die vormen van

industrieen die gericht zijn op het voldoen aan een diversiteit van con

sumptiepreferenties.

Het blijkt noodzakelijk, wil men iets zinvols zeggen over de aangepastheid

van klein-industrie, om de sector klein-industrie te onderscheiden naar

verschillende typen.

Bij het spreken over de klein industrie gooit men industrieen op een hoop

die arbeidsintensief zijn, kapitaalintensief zijn, aangewezen zijn op veelal

ongeschoolden, zeer gespecialiseerde arbeid in zich hebben, decentraal

funktioneren en noodzakelijkerwijze gebonden zijn aan grootindustrie.

De keuze van arbeidsintensieve industrieen voor ontwikkelingslanden.

Wat we in het voorgaande stelden m.b.t. klein-industriekeuze voor ontwikke

lingslanden geldt in grote lijnen eveneens aangaande het veeI bepleite voor

stel om in ontwikkelingslanden arbeidsintensieve industrieen te vestigen.
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Er bestaat nogal verschil van mening omtrent de optimaliteit van deze

industrieen i.v.m. hun gericht zijn op doelstellingen van ontwikkelings

landen (werkgelegenheid , economische groei, industriele ontwikkeling).

Deze problematiek is vrij uitvoerig aan de

orde geweest, zodat we hier kunnen volstaan met een korte samenvatting

van dit proQleem.

In essentie liggen de strijdpunten als volgt:

De tegenstanders van een industrialisatiepolitiek langs een arbeidsintensieve

lijn stellen dat men door het tewerkstellen van een grote hoeveelheid ar

beiders, de momentane consumptie dusdanig verhoogt dat het kapitaal wat

overblijft voor herinvestering geminimaliseerd wordt. De aanname hierbij

is dat arbeidsinkomen in ontwikkelingslanden niet belast kan worden. Op

deze wijze zou een grotere momentane werkgelegenheid ten koste gaan

van een hogere werkgelegenheid in de toekomst (stagnatie).

Logischerwijze vloeit hieruit voort dat men de voorkeur geeft aan kapitaal

intensieve industrialisatie, immers dan is het kapitaaloverschot groter,

en zal in de toekomst een grotere werkgelegenheid ontstaan. De aanname hierbi~

1S dat het niet-arbeidsinkomen wordt geinvesteerd.

Zoals duidelijk moge zijn behoeft er geen conflict te bestaan tussen arbeids

intensieve industrialisatie en economische groei, immers een juiste belas

tingspolitiek zowel op arbeids- als op niet-arbeidsinkomen kan er borg

voor staan dat het gewenste kapitaaloverschot voor herinvestering bereikt
~i

wordt. (Boon).~

Bovendien, aldus Sutcliffe, schijnt de economische struktuur van ontwikke

lings land dusdanig te zijn, dat er niet een schaarste is aan kapitaal als

zodanig maar wel een schaarste aan profijtelijke investeringsprojecten.

Door arbeidsintensieve industrialisatie nu zal een marktvergroting optreden

en dientengevolge een beyer investeringsklimaat, ook op die wijze behoeft een

hogere arbeidsintensiteit geen stagnatie van de groei ten gevolge te hebben.

Tot zover de aangepastheid van arbeidsintensieve industrieen aan de doel

stellingen van ontwikkelingslanden.

In dit hoofdstuk spreken we over industriekeuze als technologiekeuze,

en niet over technologiekeuze binnen een industrie.

Als zodanig bedoelen we hier arbeidsintensieve industrieen, die qua aard

arbeidsintensief zijn; of om in termen van Sutcliffe te spreken technolo

gische inflexibele arbeidsintensieve industrieen.

Uit een door Sutcliffe verricht onderzoek in de Verenigde Staten bleken

de volgende industrieen technologisch inflexibel arbeidsintensief te zijn:
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- houten meubelindustrie

- elektrische apparatenindustrie

- ass~olage industrieEn

- speelgoedindustrie

- kantoorbehoeften industrie

- kogellagerindustrie

- ijzergieterijen

- stoomturbine industrie

- gereedschapswerktuigen

- 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 z~Jn van deze industrieen bepaald niet te betekenen dat

ze dus aangepast zijn aan de omgeving in ontwikkelingslanden. Ook hier

komt weer overduidelijk naar voren dat het de technologische karakteris

tieken zijn, die het al of niet aangepast zijn bepalen. De schoenen- en

teRtielindustrieen vereisten lager kwalitatief personeel; industrieen

als de vliegtuig- en stoomturbine industrieen behoeven een hoog gekwalifi

ceerde arbeidsinput. In termen van Timar zijn dit heterogene, sterk gedif

ferentieerde complexe, mechanische technologieen met dientengevolge een

hoge produktontwikkeling, en dus hoog arbeidskwalitatief; en niet aange

past aan de omgeving in ontwikkelingslanden.

De conclusie die we hieruit zouden willen trekken is dat we ook de arbeids

intensieve industrieen niet op een hoop kunnen gooien t differentiatie naar

technologische karakteristieken blijkt noodzakelijk om zinvolle uitspraken

te doen omtrent de graad van aangepastheid van deze industrieen aan de

studie in ontwikkelingslanden. Overigens is het eveneens noodzakelijk om

meerdere noodzakelijke technologische inputs in beschouwing te nemen,

voordat een beslissing genomen kan worden omtrent aangepastheid. We noemen

hier de industriele afhankelijkheidsfactor (halffabrikaten) en de vereiste

energie.

Tenslotte ~s de aangepastheid van de output een noodzakelijke voorwaarde;

we doelen hier op zaken als concurrentiepositie en marktgrootte.
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2.2. Moge1ijkheden tot aanpassing bij een gegeven produktietaak.

ien gegeven produktietaak imp1iceert dat bepaa1d is welk soort produk

ten, in welke hoevee1heid en van welke kwa1iteit vervaardigd worden.

De vraag nu die we ons hier willen stellen is wat de moge1ijkheden zijn

om op een aangepaste wijze aan deze produktietaak te vo1doen.

Bij het onderzoeken en beschrijven van de interne re1aties van produktie

systemen vonden we dat de subsystemen bij een gegeven technisch systeem

binnen nauwe marges bepaa1d zijn.

De mate waarin de subsystemen bepaa1d zijn door het technisch systeem is

per subsysteem verschi11end. Zo is het psycho-sociaa1 systeem in grotere

mate autonoom variabe1 dan de organisatiestruktuur bij een gegeven

technisch systeem.

Ret technisch systeem op zijn beurt wordt in sterke mate bepaa1d door

de produktietaak. Ook hier ge1dt weer dat het niet zo hoeft te zijn dat

er bij een gegeven produktietaak slechts een technisch systeem moge1ijk

is, ook het technisch systeem kan binnen zekere grenzen variabe1 zijn.

Echter de mate van variabi1iteit is afhanke1ijk van het soort produkt

dat door het technisch systeem wordt voortgebracht.

Gezien de grote inv10ed van het technisch systeem op de tota1e produktie

organisatie, 1enen die industrieen zich het best tot aanpassing, waarbij

een gegeven produktietaak een grote variabi1iteit aan techno10gieen

voorhanden ~s.

Nu zijn er een tweeta1 moge1ijkheden om na te gaan ~n hoeverre een be

paa1de industrie techno1ogisch f1exibe1 is:

- door een ana1ytische benadering, op grond van kennis m.b.t. de ver

schi11ende beschikbare vervaardigingstechnieken

- door een empirisch onderzoek, waarbij meerdere bedrijven binnen

een industrietak worden verge1egen op de techno10gische kenmerken.

Sutcliffe deed vo1gens deze 1aatstgenoemde methode onderzoek naar wat

hij noemde de techno1ogische f1exibi1iteit, zijnde de mate waarin binnen

een industrie a1ternatieve techno1ogieen voorhanden zijn.

Ret meten van deze techno10gische f1exibi1iteit geschiedde bij Sutcliffe

aan de hand van de kapitaa1intensiteit. Ret voorkomen van een groot aantaJ

kapitaa1intensiteiten binnen een industrietak, geeft aan deze industrie

het kenmerk: hoog techno1ogisch f1exibe1.

Op deze wijze yond men industrieen die techno1ogisch inflexibe1 zijn tot

industrieen die techno1ogisch hoog f1exibe1 zijn.



- 62 -

De technologisch inflexibele industrieen.

In par.2 beschreven we de mogelijkheden tot aanpassing QP grond van

industriekeuze. Wij gingen er daarbij vanuit dat industrie~ technologisch

inflexibel waren, en gingen van daaruit na welke industrieen technologische

kenmerken vertoonden overeenkomstig de struktuur van de ontwikkelingslanden.

In deze paragraaf, gaan we na wat bij een gegeven produktietaak en bij

technologisch inflexibele industrieen (dus industrieen die zich kenmerken

door een bepaald technisch systeem), die vooralsnog niet aangepast zijn

aan de omgeving van een ontwikkelingsland, de mogelijkheden zijn om tot

een aanpassing te komen.

Als voorbeeld kunnen we in dit verband nemen de vraagstelling: wat zijn

de mogelijkheden om in een ontwikkelingsland een olieraffinaderij, die

hoog kapitaalintensief en technologisch inflexibel is, intern aangepast

te maken aan de omgeving in een ontwikkelingsland, zonder de produktietaak

aan te tasten.

Mogelijkheden die ons bij dit soort produktiesystemen ter beschikking

staan om het produktiesysteem beter gezegd minder onaangepast te maken,

liggen logischerwijs in het aanbrengen van veranderingen in de organisatie

struktuur, het psycho-sociaal systeem, en het management systeem. Dit

alles binnen de speelruimte die het technisch systeem ons toelaat.

De organisatiestruktuur.

De mate waarin de organisatiestruktuur door het technisch systeem bepaald

is, vinden we vooral terug in de mate waarin de taakomvang en inhoud van de

participanten door het technisch systeem gepredispositioneerd is.

Vandaar dat een belangrijke aanpassingsmogelijkheid ligt in het veranderen

van deze taken, hierbij zal b.v. nagegaan moeten worden in hoeverre taken

met een specialistische inhoud vervangen kunnen worden door minder specia

listische, zodat men met minder hoog technisch geschoold of ervaren per

soneel de werkzaamheden kan vervullen; hetzelfde kan gezegd worden m.b.t.

mogelijkheden om semi-geschoolde arbeid te vervangen door ongeschoolde

arbeid.

Omtrent concrete mogelijkheden aangaande onderlinge arbeidssubstitutie

om tot aanpassing te komen, dient evenwel nog nader onderzoek verricht te

worden.

Onder het aanpassen van de organisatiestruktuur verstaan we tevens het aan

brengen van veranderingen in aspecten van de organisatie als communicatie

procedures, gezags- en verantwoordelijkheidsrelaties en de hierarchische

strukturen, om congruentie te verkrijgen met de struktuur en de aard van

de omgeving waarin het produktiesysteem existeert.
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B.etreffende dit soort aspecten yan de organisatiestrulttuur lijkt

een grote autonome variatiebreedte te bestaan bij een gegeven tech

nologie.

Werkhypothesen die in dit kader gesteld kunnen worden zijn dat het

voor het optimaal funktioneren van de organisatie noodzakelijk is

dat de interne hierarchische struktuur overeenkomt met de externe

maatschappelijke struktuur. Welke aspecten van de organisatie en maat

schappelijke struktuur in dit verband relevant zijn, is vooralsnog

niet erg duidelijk. Wel wordt algemeen aangenomen dat de omgeving

de organisatiestr~ktuurbeinvloedt.

Ret psycho-sociaal systeem.

Ret funktioneren van het psycho-sociaal systeem relateren we aan de

mate waarin aan de subdoelstellingen van dit subsysteem wordt voldaan.

Doelstellingen die genoemd kunnen worden zijn zaken als maximale werk

satisfactie en motivatie, het maximaal voldoen aan de verwachtingen

en aspiraties van de participanten.

Aan het psycho-sociaal systeem wordt zoals we zagen een vrij autonome

rol toegedacht, hetgeen wil zeggen dat er binnen dit subsysteem een

vrij breed scala aan alternatieve inrichtingen bestaat.

De inputfactor arbeid nu zal zeer duidelijke verschillen vertonen af

hankelijk van de omgeving, wat betreft aspiratie niveau, verwachtingen,

arbeidsmotivatie etc. door het anders zijn van de cultuur, in immateriele

zin. Ret zal daarom duidelijk zijn dat in ontwikkelingslanden het psycho

sociaal systeem van een heel andere aard en samenstelling moet zijn,

wil het optimaal functioneren, d.w.z. optimaal voldoen aan de doelstel

lingen, c.q. behoeften van de leden van de produktie organisatie.

Gezien het feit dat een onaangepast psycho-sociaal systeem het funktionere

van de organisatie in enge z~n (gerelateerd aan economische criteria)

in ernstige negatieve mate kan beinvloeden (groot verzuim, verloop etc.)

bestaat er alle aanleiding om binnen de marges die het technisch systeem

toelaat door maatregelen als werkstrukturering, grate aandacht te beste

den aan het aanpassen van dit systeem.

Oak wat dit saort mogelijkheden tot aanpassing betreft, zijn ons onvol

doende anderzoeksresultaten bekend am hier verder ap in te gaan.

Ret management systeem.

We omschreven het management systeem als het geheel van maatregelen dat

genomen moet worden om het funktioneren van de produktie-organisatie te

waarborgen en om de "steady state" van de organisatie met zijn omgeving
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te h.andhaven.

De managementfuncties werden onderverdeeld in die op het

- technisch nivo

- organisatorisch n~vo

institutioneel n~vo.

We vragen ons nu af in hoeverre we door veranderingen in het management

systeem, bij een gegeven technisch systeem, tot een beter intern funktioneren

kunnen komen.

Zoals we het management ~ysteem definieerden lijkt het ons op logische

grol.1den gerechtvaardigd te stellen dat aanpassingsmogelijkheden op het

produktietechnisch en organisatienivo nihil zijn; immers de management

funktie is de resultante van het geinstalleerde technisch systeem en de

uiteindelijk opgezette organisatiestruktuur (zie fig. 3: de invloed van de

omgeving op de verschillende management nivos).

De rol van het management op het institutioneel n~vo waar een grote omgevings

invloed zich doet gelden, zal in ontwikkelingslanden een andere inhoud

moeten hebben. Immers de veranderingen die zich in de omgeving aldaar voor

doen zullen vaak geheel anders van aard zijn dan in geindustrialiseerde

landen. Om in ontwikkelingslanden de "steady state" te handhaven, hetgeen

ook geinterpreteerd kan worden als een "aangepastheid" zal een totaal andere

management vereist zijn dan zoals wij die in het westen kennen.

Dit laatste is vooral daarom van belang omdat op dit management nivo beleids

beslissingen genomen worden, die een langere termijn invloed hebben op de

totale organisatie.

De beslissingen die de manager op het technisch en organisatorisch nivo

neemt hebben zoals we zagen een meer besloten systeem gezichtspunt en dra

gen een terugkerend karater. De consequenties van deze beslissingen hebben

een korte termijninvlaed en strekken zich uit voor slechts subsystemen van

de organisatie.

De technologische flexibele industrieen.

Onder technologisch flexibele industrieen verstaan we industrieen waarbij

vaor het vervaardigen van een bepaald produkt in principe meerdere technola

gieen in aanmerking kamen.

De door Suttcliffe onderzochte industrieen, die naar zijn bevindingen tech-

nologisch flexibel zijn (voedingsmiddelenindustrie, textiel-, kleiding-,
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schoenen-, hout- en kurk-, tabaks-, leder~oecieren-, konstruktie-,

bouwbescheiden-., metaalindustrie etc.), hoeven strikt genomen niet aan

dit doel te beantwoorden. Immers de verzameling door hem onderzochte be

drijven vervaardigen niet hetzelfde produkt in termen van soort, samen

stelling en kwaliteit. Gelijksoortige industrieen zijn bij hem industieen,

die van dezelfde soort grondstof gebruik maken en op elkaar gelijkende

produkten vervaardigen. Aldus bezien, kunnen we de op deze wijze gevonden

resultaten alleen gebruiken als een indicatie van de mogelijkheden voor

meerdere technologieen bij het vervaardigen van bepaalde produkten.

De vraag nu die we in deze paragraaf aan de orde willen stellen, is: wat

is voor een bepaalde produktietaak, de optimale technologie, waarbij het

optimaal zijn van die technologie wordt gerelateerd aan de plaatselijke

omstandigheden en de invloed van een bepaalde technologie op het totale

gebeuren, funktioneren van het produktiesysteem. We mogen ons immers voor

het uiteindelijk beslissen omtrent de optimaliteit van een bepaalde tech

nologie niet beperken tot het funktioneren van alleen het technisch sys

teem, aangezien dit technisch systeem het totale systeem in belangrijke

mate beinvloedt.

I.h.a. kenmerkt de omgeving van produktiesystemen in ontwikkelingslanden

zich door een overvloed ~an ongeschoolde arbeid, met dientengevolge een

lage loonvoet. Ret kapitaal, d.w.z. kapitaalgoederen en werkkapitaal is

schaars, met dientengevolge hoge kapitaalkosten. De omstandigheden inacht

nemend, lijkt in ontwikkelingslanden een voorkeur te bestaan voor een tech

nologie, die zich kenmerkt door een relatief grote arbeidsinput en kleine

kapitaalinput. We willen hier opmerken dat we in deze niet spreken over de

macro-economische voor- en nadelen van hoog arbeidsintensieve technologieen

Ret standpunt dat we hier innemen ~s welke technologie vervaardigt een ge

geven produktietaak tegen de laagste totaalkosten. We hebben dus geen voor

~ngenomen voorkeur voor kapitaal- of arbeidsintensieve technologieen,

het enige criterium is dat van de minimale kosten. In navolging van onder

meer Boon merken we hierbij op dat dit minimale kostenkriterium geensz~ns

in strijd hoeft te zijn met de maatschappelijke doelstellingen economische

groei en werkgelegenheid, immers overheidsmaatregelen kunnen zowel bij kapi

taal- als arbeidsintensieve technologieen voor een adequaat funktioneren

zorg dragen.

Wanneer we nu kunnen kiezen uit meerdere alternatieven voor het voldoen

aan een gegeven produktietaak is de benadering die we moe ten volgen in

theorie duidelijk.
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Met behulp van een break~, eyen analyse kan bepaald ~orden q~j ~elke

jaarlijkse produktiegrootte welke technologie optimaal is (zie fig.3).

te'hnolo-, ie "S

:·•······

····
·:·•..
~'·

Fig.3

Echter voorwaarde voor de toepasbaarheid van deze bedrijfseconomische

techniek is dat de vaste en variabele kosten bij elke technologie bekend

zijn, en wei als functie van de produktiegrootte.

In deze uiteindelijke kosten nu, zijn dan de invloeden van de verschillende

technologieen op de totale produktie-organisatie in geldeenheden uitgedrukt.

Nu zijn het juist deze invloeden die we niet duidelijk kennen.

We willen een en ander toelichten aan de hand van een voor ontwikkelings

landen relevant voorbeeld.

Stel dat er voor het voldoen aan een bepaalde produktietaak twee alterna

tieve technologieen bestaan, een arbeidsintensieve en een kapitaalintensieve,

waarbij we ons afvragen welke van deze twee optimaal is voor de omstandigheden

zoals die i.h.a. in ontwikkelingslanden voorkomen, lage lonen voor ongeschool

den, relatief zeer hoge lonen voor hoog kwalitatief personeel, hoge inves

teringen voor kapitaalgoederen en hoge kapitaalkosten. Op het eerste oog

lijkt het, gezien de omstandigheden dat we die technologie moeten kiezen,

die zich kenmerkt dopr relatief grate vraag naar ongeschaolden, klein vraag

naar hoog gekwalificeerde arbeid, en een kapitaalinput vereist die minimaal

~s; de arbeidsintensieve technologie. Echter voordat we tot een besluit kun

nen komen, moeten we weten wat de invloed van de arbeidsintensieve technolo

gie is op :
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- de organisatiestruktuur

- ~et psyc~o-sociaal systee~

- het management systeem.

Immers aVdeze subsystemen gezamenlijk bepalen het uiteindelijk resultaat

van het produktiesysteem, dat we kunnen terugvinden in de totaal kosten

en de mate, waarin aan de produktietaak is voldaan.

Dezelfde benadering moet worden toegepast voor de kapitaalintensieve tech

nologie.

Wanneer we nu de antwoorden kennen op vragen als:

- wat is de invloed van de arbeidsintensieve technologie op de beheers

baarheid, het management systeem (de vereiste onderhouds, coordinatie

en planningsactiviteiten en controlerende activiteiten)

- m.b.t. de organisatiestruktuur, de direkt leidinggevenden, wordt de

behoefte hieraan groter en is hun taakstruktuur complexer.

- het psycho-sociaal systeem: wordt aan de verwachtingen, aspiraties etc.

van de participanten bij een arbeidsintensieve technologie beter voldaan.

Dat de totale invloed van de alternatieve technologieen bekend moet zijn

hopen we aangetoond te hebben. Wat die invloed is kan vooralsnog niet in

zijn algemeenheid en met zekerheid worden vastgesteld.

Wellicht kan als werkhypothese worden gesteld dat het vanuit het bedrijfs

economisch gezichtspunt ook in ontwikkelingslanden de voorkeur verdient

om bij een mogelijke keuze tussen een arbeidsintensieve en een hoger geme

chaniseerde kapitaalintensievere technologie, de hoger gemechaniseerde

technologie in te voeren.

Onderliggende gedachten hierbij Z1Jn dat de complexiteit van de beheers

baarheid bij een toenemende mechanisatiegraad afneemt, zowel op het produk

tietechnisch als het organisatorisch n1VO.

Een beter inzicht in de gevolgen van een arbeidsintensieve technologie op

het totale resultaat 1S hoogst noodzakelijk, immers pas wanneer aangetoond

kan worden dat het vanuit het ondernemersstandpunt bezien aantrekkelijk is

op arbeidsintensieve wijze te produceren in ontwikkelingslanden, kan men

toepassing van deze technologieen verwachten, hetgeen vanuit het werkgele

genheid creerend effect maatschappelijk te verkiezen is.

Nu zijn er onderzoekingen verricht op dit terrein, waarbij met name

G.K.Boon genoemd moet worden. Echter, de door hem gevolgde methode van

onderzoek lijkt ons niet adequaat. Dit omdat Boon met laboratorium situaties

te werk ging, en alleen gegevens verzamelde over afzonderlijke man-machine

systemen.
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Bovendien gebruikt hij voor het bepalen van de toepasbaarheid een zeer

globale schatting van de arbeidsproduktiviteit in ontwikkelingslanden,

.1ii.: terwijl ll~t j.list de arbei-lsproduktiviteit is die van crusiaal

belang is voor de uiteindelijke resultaten. Hij onderkend evenwel het

belang van de invloed van de technologie op de totale organisatie, maar

gegevens over deze invloed zijn in zijn onderzoekingen niet verwerkt.

Het zal echter duidelijk zijn dat we op grond van resultaten verkregen

door metingen aan een man-machine systeem, weinig kunnen voorspellen

over het gedrag van de totale produktie-organisatie, die immers bepaald

niet mag worden beschouwd als een som van de delen die het produktiesysteem

uitmaken.

Samengevat zouden we willen zeggen dat er voordat een beslissing genomen

wordt over toepassing van een bepaalde technologie, gekozen uit meerdere

alternatieven, nagegaan moet worden wat de invloed is van de verschillende

technologieen op het totale bedrijfsgebeuren; over dit laatste evenwel

kunnen we vooralsnog weinig zeggen.

2.3. Aanpassingsmogelijkheden door aanpassing van de produktietaak.

We stellen ons in deze paragraaf de vraag in welke opzichten men de

produktietaak in ontwikkelingslanden, i.v.m. het westen moet of kan wijzi

gen om tot een optimaal funktioneren van het produktiesysteem te komen.

We stelden dat de produktietaak bestaat uit:

- het soort produkt

- de produktiegrootte

- het produktontwerp

- de produktiekwaliteit

- het produktie-assortiment.

We zagen dat wanneer de produktietaak ~s vastgelegd de technologie en

daarmee de totale produktie-organisatie slechts binnen nauwe grenzen kan
."

var~eren.

Het is daarom dat we zoeken naar wegen om door wijzigingen in de produkie

taak te komen tot aangepaste technologieen en daarmede tot aangepaste

produktiesystemen. De produktiesoort nu zouGen we willen omschrijven als

zijnde de funktie die we aan het produkt toekennen aangaande het vervullen

van een bepaalde behoefte. Dit kan zijn een industriele behoefte, bij de

produktie van intermediaire industriele goederen, of een consumptiebehoefte,

bij de produktie van goederen gericht op de finale consument.

De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat de aard van deze behoefte

~n ontwikkelingslanden zal verschillen i.v.m. geindustrialiseerde landen,

dit gezien andere culturele karakteristieken van de finale consumenten en



gezien de verschillende industriijle struktuur. Het is duidelijk dat we

oo~ uaarow vaa~ niet een copie van een westers produkt zullen kunnen

gaan vervaardigen; op deze andere behoeften zal op de eerste plaats moe ten

worden aangepast.

Een andere reden om naar een aanpassing van het produktontwerp en kwali

twit te zoeken is gelegen in de direkte relatie van deze produkteigenschap

pen en de vereiste technologie.

Bij Timar vonden we b.v. dat een heterogeen produkt een complexe technologie

vraagt, die voor ontwikkelingslanden door de grote behoefte aan hoog ge

schoold personeel en geavanceerde werktuigen onaangepast is.

Zo ook kan de werkhypothese gesteld worden dat naarmate de kwaliteitseisen,

in termen van maatnauwkeurigheden en uitwisselbaarheid, onderdelen hoger

zijn, de technologie complexer en kapitaalintensiever wordt.

Een zeer belangrijke aanpassingsnoodzaak, zowel t.a.v. de eerder genoemde

behoeften als t.a.v. de technologische eisen, is de aanpassing op produktie

grootte. In Westerse geindustrialiseerde landen produceert men vaak op een

schaal die i.v.m. fe behoefte in ontwikkelingslanden te groot is, dit geldt

met name voor de intermediaire goederen. Gezien nu de markttechnische nood

zaak tot produktie op kleinere schaal zal men bij handhaving van de in het

westen gangbare technologie in ontwikkelingslanden gedwongen zijn te pro

duceren met een relatief grote onderbezetting. Het is daarom noodzakelijk

om na te gaan op welke wijze men de deelbaarheid van de produktiefaktoren

kan vergroten, het scaling-down probleem.

Tot slot willen we vermelden dat ook de plaatselijke verkrijgbaarheid van

energie en materiaal constraints op kunnen leggen voor het produktontwerp

en de produkttechnologie.

§ 3. Het herontwerp van westerse produktiesystemen.

We gaan onder dit hoofd na wat de mogelijkheden voor een ondernemer zijn om

een bestaand westers produktiesysteem zodanig op subsystemen, elementen

en procedures aan te passen dat een voor ontwikkelingslanden beter funktio

nerend systeem ontstaat. Het is immers deze situatie die bij het opzetten

van industrialisatieprojecten het meest voorkomt. Nadat een project is

geidentificeerd t.a.v. de potentiele vraag naar een bepaalde output, staat

men voor de beslissing omtrent het soort produktiesysteem, dat deze output

moet voortbrengen, waarbij noodzakelijkerwijs het westers produktiesysteem

als voorbeeld genomen wordt.
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Ret produktherontwerp.

:8r zij:iJ. ee~l tweetal overwegL.lg.i'il ~if: li~t lloocizai.<eliji< maken veel aanaacnt

te schenken aan deze zaak; op de eerste plaats is dat de gebruikssituatie

van het bedoelde produkt in het ontwikkelingsland. Ret ligt voor de hand

dat deze zal verschillen van die in het westen, t.g.v. zaken als verschil

lende consumptiepatronen, verschillende smaken, andere geografische

en klimatologische omstandigheden, afwijkende voorzieningen t.a.v. het

gebruik etc. Kortom faktoren die het noodzakelijk maken eigenschappen,

samenstellingen, afmetingen, vormen en kwaliteitseisen van het eindpro-
.,~

dukt aan te passen aan de plaatselijke outputmarkt (Baranson).

Op de tweede plaats is het van belang het produkt-ontwerp ter discussie

te stellen in verband met de nauwe relatie die er bestaat tussen produkt

ontwerp en de inputeisen en voortbrengingsmiddelen.

De verkrijgbaarheid ter plaatse van de uitgangsmaterialen kan een reden

zijn het produkt aan te passen, zo ook is het dienstig na te gaan of het

mogelijk is de kwaliteitseisen van het eindprodukt te verlagen gezien het

direkt verband met de eisen die t.a.v. uniformiteit en nauwkeurigheid ge

steld worden aan de bewerkingen. Roge uniformiteits- en nauwkeurigheids

e1sen 1mmers maken het vaak noodzakelijk de transformaties via hoog geme

chaniseerde werktuigen te doen plaatsvinden, een faktor die in ontwikke

lingslanden schaars is.

Ret uiteindelijke re~ultaat moet zijn dat een optimum gevonden wordt tussen

de eisen die de plaatselijke gebruikssituatie st21t aan het eindprodukt,

en de eisen die voortkomen uit de plaatselijke verkrijgbaarheden van inputs

en operatoren.

De allocatie van de transformatie aktiviteiten.

Staat het produktontwerp en de uitgangsmaterialen vast, dan ligt tevens

vast welke transformatie-aktiviteiten moeten plaatsvinden om van het

uitgangsmateriaal te komen tot het gewenste eindprodukt.

Deze transformatie-aktiviteiten moeten dan vervolgens worden toebedeeld

aan operatoren, technische middelen en mensen.

De technische middelen.

Gezien de hoge aanschafkosten van kapitaalgoederen (vooral ook omdat deze

vaak geimporteerd moe ten worden) en de geringe externe service voor het

onderhoud van de werktuigen is het zaak uiterst selectief te werk te gaan

bij het toewijzen van transformatie-aktiviteiten aan machines.

De noodzaak hiertoe wordt dikwijls nog versterkt door de kleinere output

markt in zoln land.

Een kleiner aantal machines immers vergroot de deelbaarheid van de opera-

toren (het scalingdown probleem).
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Gezien de nauw relatie tussen de doorwachines verrichte aktiyiteiten

e.~1 de r.le.~lse.lij;':c: ta-;';'e.u hl een proau'Ktiesy.steem is een lTolgend punt van

overweging bij deze selectie, de eisen die de machine stelt aan de vaar

digheden en bekwaamheden van de daaraan verbonden menselijke operatoren.

Getracht zal moe ten worden om deze zover mogelijk in overeenstemming te

brengen met de plaatselijk verkrijgbare arbeidskrachten.

De menselijke operatoren.

Nadat aktiviteiten aan personen z~Jn toebedeeld spreken we van taken of

werkrollen.

Van deze taken bespreken we drie aspecten:

de taakcomplexiteit, de mate waarin regelaktiviteiten in een taak voor

komen

- de taakomvang, de totale hoeveelheid aktiviteiten waaruit een taak

bestaat

de uniformiteit, de mate waar~n de hoeveelheid en aard van de aktiviteiten

vastgelegd zijn.

Ret zijn immers met name deze facetten die bepalend zijn voor de vereiste

kwaliteit van de arbeider.

Aangezien de verkrijgbare arbeid ~n ontwikkelingslanden in vergelijking met

westerse maatstaven laagkwalitatief is, is het de zorg van de ondernemer

taken te creeren die aangepast zijn aan deze bekwaamheden.

Ret totale pakket aktiviteiten dat door menselijke operatoren moet worden

uitgevoerd zal zodanig verdeeld moeten worden dat er taken ontstaan die

weinig complex zijn, een relatief gering aantal regelaktiviteiten bevatten,

van een geringe omvang zijn en een grote mate van uniformiteit vertonen.

Dit zal vaak inhouden dat er in het ontwikkelingsland meerdere arbeiders van

een lagere scholingsgraad ~n dienst zullen worden genomen, dan men in het

westen aantreft.
I

Op deze wijze substitueerd men hoger kwalitatieve arbeid door lager geschool-

den.

Opgemerkt moet evenwel worden dat deze taak verdelingsprocedure gevaren

in zich heeft.

Het opstellen van taken met een relatief laag aandeel van regelaktiviteiten

heeft tot gevolg dat de flexibiliteit met betrekking tot voorkomende storin

gen afneemt, waardoor een grotere nadruk gelegd zal moeten worden op regel

aktiviteiten van hogere orde. Bovendien daalt het leereffect naarmate men

minder regulerend kan optreden, hetgeen zowel voor het produktiesysteem

zelf als voor de maatschappij, met name 1.D ontwikkelings landen, een na

delige invloed heeft. Ook voor wat betreft de takenallocatie geldt weer

dat men rekening houdend met de geldende beperkingen moet zoeken naar
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een optimum.

Ret hierboven beschrevene lijkt met name toepasbaar op wat men alge

meen het direct uitvoerende niveau van een produktiesysteem noemt,

echter ook op hogere indirecte niveau1skan de procedure gehanteerd

worden. Gedacht wordt hierbij aan aktiviteiten als planning, werkvoor

bereiding etc. In het algemeen geldt immers dat men een verzameling

aktiviteiten kan toebedelen aan een hoger geschoolde of meerdere minder

geschoolden.

Tussen aan-grenzende categorieen van arbeidskwaliteiten zullen steeds

substitutiemogelijkheden bestaan.

In concreto zullen deze maatregelen leiden tot zaken als meerploegen

systemen, meer man-machinebedieningen, en op het voorbereidend en rege

lend niveau geotere aantallen personen.

Een aspect dat tot nu toe onvermeld is gebleven bij de taakstrukturering

is de sociale struktuur die hiermee nauw samenhangt. Een bepaalde W1Jze

van arbeidsverdeling heeft vaak ingrijpende consequenties voor de moge

lijke sociale relaties. Ret ligt voor de hand te veronderstellen dat

mensen uit een van het westen verschillende maatschappij andere behoeften

zullen hebben ten aanzien van interpersonele contacten. Ook dit moet bij

de werkstrukturering in het oog gehouden worden (RicefP Een en ander zal

tot gevolg hebben dat van het westen verschillende communicatiepatronen,

gezagsrelaties, en patronen van leidinggeven zullen ontstaan.

Ten aanzien van de geldelijke prikkel tot arbeid tenslotte merken we op

dat ook het beloniugssysteem naar aIle waarschijnlijkheid aanpassing be

hoeft.

Uitbestedingen.

Bij het ontwerpen van produktiesystemen neemt men beslissingen ten aan

zien van de hoeveelheid transformatie aktivitwiten die het produktiesys

teem zelf verzorgt en welk deel men aan derden uitbesteedt.

Criteria die hierbij een rol spelen zijn:

- de kosten bij produktie door derden in vergelijking tot eigen produktie

- de betrouwbaarheid ten aanZ1en van de kwaliteit van de toeleveringen

- de betrouwbaarheiQ ten aanZ1en van de levertijd door derden.

Op de eerste plaats nu wordt een ondernemer in een ontwikkelingsland ge

confronteerd met een geringere mogelijkheid tot uitbesteding van materiele

deeltransformaties van goederen, onderhoudsaktiviteiten en diensten (b.v.

transport), aangezien de verzameling mogelijke subcontractors klein 1S,

terwijl algemeen vermeld wordt dat de betrouwbaarheid ten aanzien van kwali

teit en levertijd te wensen overlaat. am aan deze discrepantie het hoofd

te bieden kunnen een aantal maatregelen genomen worden. Voort grotere
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ondernemingen kan de oplossing gezocht worden in het cre~ren van kleinere

ondernemingen in contact met plaatselijke ondernemers, die dan kunnen rekenen

op een vast aantal orders; het in Japan veel toegepaste systeem van subcon

tractors.

Kleinere ondernemingen, die dus geringere aantallen kunnen uitbesteden zullen

vaak ofweI de benodigde hoeveelheden moeten importeren of zelf vervaardi-

gen tegen in vergelijking met het westen hogere kosten.

Voor de uitbesteding die ter plaatse worden gedaan deldt dat gezien de

geringere betrouwbaarheid ten aanzien van de kwaliteit en Ievertijd bij de

toeleveranciers een grotere aandacht besteed zal moe ten worden aan deze

externe contacten. Ook wat dit betreft heeft de ondernemer een opleidende

taak.

Kwaliteitscontrole.

Ook de procedures ten aanzienvan regelaktiviteiten, zoals kwaliteitscontrole

zullen in ontwikkelingslanden vaak anders van aard moeten zijn. Gezien om

standigheden als Iaagkwalitatieve en niet constante eigenschappen binnen

komende materialen, fluctuerende bewerkingsnauwkeurigheden t.g.v. minder

ervaren operatoren, zal het noodzakelijk zijn een grotere aandacht te beste

den aan de externe kwalitatieve beheersing van het transformatieproces.

Ziet men in het westen vaak kwaliteitsprocedures die plaatsvinden via een

nauwkeurige keuze van ingangsmaterialen en machinale bewerkingen,

in ontwikkelingslanden zal men aangewezen zijn op het ontwikkelen van kwali

teitsbewaking via correcties op geproduceerde of binnengekomen slechte kwali

teit. We zien hier een substitutie van kapitaal door arbeid. In de praktijk

treft men in ontwikkelingslanden dan ook vaak z.g. fitters aan, mensen die

te laag kwalitatieve in- of output passend maken; een uategorie arbeiders

die wij in het westen niet kennen.

Onderhoud.

De operatoren die de materiestroom bewerken moe ten voor een adequate werking

aan bepaaide normen, standaarden voldoen. Juist tengevolge van het opereren

treedt bij deze operatoren degeneratie op, een afwijking van de norm.

Binnen het produktiesysteem zullen tengevolge hiervan activiteiten ontplooid

moeten worden die afwijkingen van normen voorkomen, oftewel bij een voorkomend

storing de operator op norm brengen.

Ten aanzien van de onderhoudaituatie gunstige te maken kan het volgende

gedaan worden:

- het opleiden van eigen, universele, onderhoudsspecialisten, met een

eigen werkplaats

- het aanhouden van grotere voorraden reserveonderdelen; ~aatregelen
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om bij voorkomende storingen sneller ingrijpen mogelijk te maken.

Ter voorkoming van storingen kan men overgaan tot een stringentere

instruktie van machinebedienden in verband met bedieningsfouten en

een grotere nadruk op preventief onderhoud. Pe laatste maatregal lij~t,

juist gezien de veel lagere arbeidskosten, uiterst geschikt voor deze

landen.

Van de soort onderneming zal het afhankelijk Z1Jn welke maatregelen

de voorkeur verdienen.

Veel ondernemingen zullen ook ten aanzien van de "onderhouds" akti

viteiten van de menselijke operatoren een van het westen verschillende
,

rol moeten spelen. Het ontbreken van goede gezondheidszorg, huisvesting,

voedings- en transportmogelijkheden maakt het vaak noodzakelijk dat de

ondernemer een groot gedeelte van dit infrastruktureel werk voor zijn

rekening neemt wil de operator volgens de norm functioneren. Een en

ander geldt met name voor de categorie ongeschoolde arbeid.

Distributie.

De laatste stap in de produktieketen 1S het transport van de output naar

de afzetmarkt.

Een tweetal omgevingsfactoren, de transportvoorzieningen en communicatie

voorzieningen in ontwikkelingslanden, hebben als resultaat dat deze

tpansportaktiviteiten, die in wezen een bekendheid geven aan het produkt

en het vervoer ervan impliceren, in vergelijking met westerse landen

onevenredig veel offers vergen.

Ook hier zal de ondernemer zelf een gedeelte van de infrastruktuur moeten

verzorgen.

Samenvatting.

In deze paragraaf analyseerden we de mogelijkheden en wenselijkheden om

westerse produktiesystemen via herontwerpen van objecten en procedures

(een verzameling geformaliseerde regelaktiviteiten) aan te passen aan de

omgeving in ontwikkelingslanden, om op die wijze een beter functioneren

tot stand te brengen.

Gebleken is dat aanpassingen met betrekking tot het produktontwerp in

relatie met de daarvoor benodigde operatoren en materiele inputs, naast

een alternatieve allocatie procedure van de transformatie activiteiten

aan de operatoren, tot verbeteringen kunnen leiden, terwijl tevens naar

voren kwam dat tengevolge van infrastrukturele gebreken de ondernemer groter

offers zal moeten brengen ten aanzien van onderhoud, transport en perso

neelsvoorzieningen.
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S 4. De verhouding grootindustrie - ~leinindustrie.

In het voorgaande is het standpunt verdedigd om in ontwikke1ings

1anden meer aandacht te schenken aan arbeidsintensieve produktie

technieken. In deze paragraaf wordt de konsekwentie van dit stand

punt bezien t.a.v. de verhouding grootindustrie - k1einindustrie.

We gaan uit van de veronderste11ing dat de moge1ijkheden voar arbeids

intensieve produktietechnieken in de k1einindustrie aanmerkelijk groter

zijn dan in de grootindustrie. Bevordering van arbeidsintensieve

produktietechnieken t.o.v. kapitaa1intensieve produktietechnieken

wi1 dan tevens zeggen bevordering van kleinindustrie t.o.v. grootin

dustrie.

Ret onderscheid tussen k1einindustrie en grootindustrie is moei1ijk

aan te geven. In de 1iteratuur treft men een verscheidenheid van

indelingskriteria aan zoals het aantal arbeiders, de omvang van de

produktie, de hoeveelheid kapitaal, de aard van de bedrijfsleiding

enz. *) Vaak wordt er beha1ve over small scale industry en large scale

, d d' , 'd **) E d 'd'1n ustry ook nog gesproken over me lum slzed 1n ustry • en U1 19-

heid t.a.v. de inde1ingskriteria bestaat er evenwe1 niet. Daarom zal

in deze paragraaf niet worden geprobeerd om de begrippen k1einindustrie

en grootindustrie nauwkeurig te definieren. We zu1len vo1staan met het

geven van een aantal typeringen:

grootindustrie

- kapitaalintensief

- aanta1 arbeiders bedraagt meer dan 100

kleinindustrie

- arbeidsintensief

- aantal arbeiders bedraagt
tussen de 20 en 100

- complexe produktietechniek

- sterke arbeidsverdeling in produktie
ta~eu en tevens sterke arbeidsverdeling
managementtaken

- gering absorptievermogen van ongeschoolde - groot absorptievermogen van
arbeid ongeschoolde arbeid

sterke arbeidsverdeling in
produktietaken en nauwe
lijks arbeidsverdeling in
managementtaken

- relatief eenvoudige prod. tech

- in sterke mate economies of scale - in geringe mate economies of
scale.

*) zie o.a. Staley en Morse: "modern Small industries for developing coun
tries"; M.Feldsleper: Zur Problematik der Entwicklung und Forderung
des Kleinindustriellen Sektors in Entwicklungslandern.

**)"Promotion of small and medium-sized firms in developing countries
through collective actions". a.E.C.O. pub1ikatie,Parijs 1969.
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In de literatuur wordt uitgebreid aandacht besteed aan maatregelen ter

stimulering van de kleinindustrie. Veel voorkomende aanbevelingen:

- verbetering van de infrastruktuur;

- voorlichting, onderwijs, begeleiding enz.;

- faciliteiten m.b.t. verkrijging van kapitaalgoederen, grondstoffen,
gereedschappen enz.;

- stimulering van cooperatievorming;

- research op het gebied van werkmethodeverbetering, produktiviteitsver-
hoging, intermediate technology, vestigingsplaats enz.;

- regionaal ekonomisch beleid;

- speciale aandacht voor de marketing- en distributie-aspekten;

- regionaal gespreide vestiging van bankfilialen.

Minder aandacht wordt er in de literatuur besteed aan het politieke aspekt

van de verhouding grootindustrie - kleindustrie. Niettemin een zeer rele

vant aspekt! Myint wijst erop dat het dualistisch karakter van de ekonomi

sche struktuur in ontwikkelingslanden te veel vanuit een beperkt sociologisch

of ekonomisch gezichtspunt wordt verklaard ~).

De sociologische verklaring bestaat hier in dat er in ontwikkelingdlanden

sprake is van traditionele sektor (subsistence economy) en een moderne

sektor (exchange economy) die zich van elkaar onderscheiden door totale

verschillende gedragspatronen. De eerste groep reageert niet op de materiele

prikkeis waar de tweede weI op reageert. De eerste groep kent slechts beperkte

materiele behoeften, en is conservatief ingesteld. Zij leidt een geisoleerd

bestaan en maakt geen ekonomische ontwikkeling door. Myint wjjst er echter

op dat als gevolg van de toenemende kommunikatiemogelijkheden, dergelijke

geisoleerde bevolkingsgroepen steeds minder zullen voorkomen xx).
Ekonomisch wordt het dualistisch karakter van de ekonomie verklaard vanuit

de technologie. De grootindustrie en de kleinindustrie onderscheiden zich

van elkaar doordat ze totaal verschillende produktietechnieken hanteren.

Myint acht zowel de sociologische als de ekonomische verklaring ontoereikend

en stelt dat:"the most significant aspect 6f economic dualism as it exist

1n the present day underdeveloped countries is that scarce inputs such as

capital, funds, foreign exchange and public economic facilities, notably

transport and communications and power, are being made available on excessi

vely favourable terms to the larger units in the modern sector including the

*) H.Myint:"Economic theory and the underdeveloped countries", blz.319 tim 322.

*~)Myint op cit. blz~ 320.
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public sector and on excessively unfavourable terms to the small

economic units in the traditional sectoru• *}

De overheid in ontwikkelingslanden voert een beleid dat bewust gericht

is op stimulering van de grootindustrie. Protektiemaatregelen dienen

ter bescherming van de grootindustrie en hun ontwikkeling wordt boven

dien gestimuleerd middels verstrekking van kapitaal tegen uitzonderlijk

lage rente. De kleinindustrie heeft geen toegang tot deze goedkope kapi

taalbron. Voordelen voor de grootindustrie: geen buitenlandse konkurrentie,

lage kapitaalkosten en stijgende winsten door de binnenlandse inflatie

die het gevolg is van de "cheap money policy".

Ook op het gebied van de loonontwikkeling ontstaat discrepantie tussen groot

industrie en kleinindustrie. De grootindustrie is gevestigd in de meest

geurbaniseerde streken.

In tegenstelling tot het platteland kan de vakbond zich hier gemakkelijk

organiseren. De lonen worden hierdoor omhoog gestuwd en bereiken een nivo

dat prohibitief is voor verdere absorbtie van arbeiders in de grootindustrie.

Inflatie, werkloosheid en hoge lonen in de steden zijn hier het gevolg van.

De kleinindustrie ondervindt de konsekwensie van deze ontwikkeling door stij

ging van het kostennivo en, als gevolg daarvan een dalend rendement.

"Thus the economic significance of technological dualism may be found, not

so much in the differences in techniques of production by themselves, but

in the fact that the two sectors are producing similar or potentially sub

stitutable products but with markedly different factor proportions because

of the artificially accentuated unequal access to economic resources" xx)

Voor de oplossing van het probleem suggereert Myint dat de overheid maatre

gelen moet nemen op twee terreinen:

a. de opbouw van een effektief funktionerende kapitaalmarkt die voor klein

industrie in gelijke mate toegankelijk is als voor grootindustrie

b. bevordering van kleinindustrie. Dit zal vooral moeten geschieden door

meer acht te slaan op de komplementaire samenhang tussen grootindustrie

en kleinindustrie. De verhouding tussen grootindustrie en kleinindustrie

moet zodanig zijn dat deze voor de kleinindustrie resulteert in zoveel

mogelijk voordelen uit hoofde van zgn. forward- en backward linkages" ***)

Myint op cit. blz. 315.

Myint op cit. blz. 324.

Myint op cit. bIz. 339"(--) the small economic units may be typically
expected to take over a large share of the output in the light
consumes' goods industries while the larger economic units shift into
the production of inputs for the small industries".
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De oplossing van Myint stelt, in tegenstelling tot zijn kritiek op het

ekonomisch beleid in ontwikkelingslanden, teleur. Zijn oplossing

-DeVai: weil:d.~ ·ui",:...iws (.le i':eii·i.lvan Hirschoan t.a,.y. de "linkagesl~

zijn welhaast klassiek) en is bovendien in strijd met zijn voorgaande

analyse van de dualistische ekonomische struktuur. Daar stelt Myint immers

dat de kleinindusteie en de grootindustrie dezelfde goederen (dan wel

potentiele substitutiegoederen) produceren, waarbij de kleinindustrie

als gevolg van diskriminerend overheidsbeleid, oneerlijke konkurrentie

wordt aangedaan.

In de "komplementaire samenwerking" tussen grootindustrie en kleinindustrie

zoals Myint die voorstelt, moeten beide sektoren echter onderling als het

ware tot een soort taakverdeling komen: de kleinindustrie richt zich

voornamelijk op de produktie van consumptiegoederen, terwijl de grootin

dustrie zich toelegt op de produktie van inputs voor de kleinindustrie.

De vraag is hoe zo'n samenwerking tot stand kan komen wanneer grootin

dustrie en kleinindustrie elkaars konkurrenten zijn.

Bovendien is het de vraag of de binnenlandse markt in ontwikkelingslanden

groot genoeg is voor de vestiging van grootindustrie, die inputs produ

ceert voor de kleinindustrie. Vaak (meestal?) zal dit niet het geval

zijn. Illustratief is in dit verband een uitspraak van Rosenberg:

"(--) that even in a domestic market as large as the British a recent study

has concluded that the market was insufficiently large to generate an

environment conducive to the emergence of technically - progressive

machinery producing specialist firms". x)

De konklusie is dat Myint's oplossing om twee redenen te kort schiet;

er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de marktaspecten en er wordt

onvoldoende aandacht besteed aan de technologie. Deze twee faktoren spelen

evenwel een zeer belangrijke rol m.b.t. de relatie grootindustrie 

kleinindustrie.

Een integrale benadering van de rol die de markt en de technologie spelen

m.b.t. de verhouding grootindustrie - kleinindustrie is te vinden in

het boek "Technological dependence, monopoly and growth" van Merhav xx).

Deels steunend op de theorie van de evenwichtige groei en deels gebaseerd

op de neo-marxistische theorie van o.a. Baran geeft Merhave een origi

nele analyse van het technologieprobleem in ontwikkelingslanden.

x) N.Rosenberg: "Capital goods, technology and economic growth"
Oxford economic papers, Nov. 1963, blz.22

xx) . ". d h"Me~r Marhav: Technolog~cal dependance, monopoly an growt
Pergamon Press, 1969.
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Centraal uitgangspunt in het boek van Merhav is de afhankelijkheid

van de ontwikkelingsland..en t. a. v .de technieken die in de geindus

trialiseerde landen zijn ontwikkeld. ''Development is not the endogenous

transformation of a preindustrial economy, but the implementation of

an accelerated growth process through the adoption of foreign techniques.

These techniques are embodied in capital goods with cannot be produced

domestically. This incapacity ~s what is meant by the term "Technological

dependence". *)

De gevolgen van de technologische afhankelijkheid zijn tweeledig:

a. de technologische afhankelijkheid is bepalend voor de konkurrentie

verhouding in ontwikkelingslanden

b. er ontstaat een permanent vraagtekort doordat een groat deel van de

binnenlandse besparingen moet worden aangewend voor de import van

kapitaalgoederen.

ad a. De technologie van de geindustrialiseerde landen vertoont een aantal

kenmerken die resulteren in de tendens naar produktie op steeds grotere

schaal:

- toenemende precisie ~n de techniek

- specialisatie in kapitaalgoederenproduktie

- toenemende differentiatie van technische kennis

- stijgende produktievermogen (mede als gevolg van verhoging van pro-

duktiesnelheid)

- vergroting van de markt vanwege economies of scale in transportkosten.

Deze faktoren hebben gezamenlijk tot gevolg dat de economies of scale in

het prq~uktieproc&s steeds belangrijker worden. De kostenvoordelen die

b h lZd~Jn.. .. . **) h l' d . d .e aa z~Jn aanz~enl~Jk. De moderne tee no og~e van e ge~n ustr~a-

liseerde landen kenmerkt zich daarom in toenemende mate door large-scale

production. De toeneming van large scale production staat in schrille

tegenstelling tot de geringe omvang van de binnenlandse markt in ontwikke

lingslanden. Een groot aantal industrieen moet om deze reden al bij voor

baat worden uitgesloten van eventuele vestiging in ontwikkelingslanden.

AIleen industrien die voor hun afzet niet afhankelijk zijn van de binnen

landse markt (b.v. extractieve sector) en industrien die de produktie

omvang kunnen aanpassen bij de marktgrootte, komen in aanmerking.

Om de produktie-omvang te kunnen aanpassen bij de marktgrootte is noodzake

lijk dat de technische variabiliteit van het produktieproces voldoende

groat is. Over de produktieprocessen die aan deze eis valdoen zegt Merhav:

*) Merhav op. cit. bIz. 30

**) vgl. Merhav op cit. Appendix table liB.
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"It stands to reason that the variability of techniques and scales of

output is probably greatest in those industries w~th supply universal

~asic :.l~';:'us, for ti.lese ex:ist in one form or another at all levels of

economic development lt 11:).

De nieuwe industrievestigingen ~n ontwikkelingslanden bestaan dus uit

industrien die onafhankelijk van de binnenlandse markt kunnen opereren en

uit industrien die we1 op de binnen1andse markt opereren, maar die daarbij

.110 konkurrentie treden met de bestaande bedrijven (traditione1e sektor).
-...,..., " "Veronderste1len we dat de ondernemers er naar streven om zoveel moge1~Jk

de kostenvoordelen uit hoofde van economies of scale te realiseren dan

vo1gt hieruit een tendentie naar produktie op grote schaal. In de be

staande konsumptieve vraag kan dan door een relatief klein aantal grote

industrien worden voorzien. De konsekwentie voor de tota1e ekonomie is,
" "b . %%)ceter~s par~ us, een hoge mate van konsentrat~e.

Konk1usie: de technologische afhankelijkheid leidt, via de diskrepantie

tussen large scale production en beperkte marktomvang, tot oligopolistische

en monopolistische marktvormen.

ad b. yanwege de struktureel hoge importafhankelijkheid van kapitaalgoederen,

&;aat de werkge1egenheidskreatle als gevolg van het "backward linkage effect"

grotendee1s naar het buiten1and. De potentiele groei van de initiele markt

wordt hierdoor afgeremd. Dit heeft weer tot gevo1g dat de markt voor primaire

konsumptiegoederen eerder verzadigd za1 raken. Het ontstaan van oligopolies en

monopolies vormt zelf ook een reden waarom de markten sne1 verzadigd zullen

raken. Immers, de oligopo1isten en monopolisten zullen niet tot prijskon

kurrentie overgaan.

De enige moge1ijkheid om aan de afnemende investeringsmogelijkheden te

ontkomen is produktdiversificatie. De ondernemingen brengen nieuwe produk

ten op nieuwe mark ten. Oak diversifikatie is een direkt gevolg van de tech

nologische afhankelijkheid (zie par.l: technische vooruitgang manifesteert

zich in

~;~ introduktie van n~euwe produkten
ill
~~, invoering nieuwe techniek met lagere kosten per eenheid produkt).

Het konsumptiepatroon dat als gevolg van de diversifikatie ontstaat, ver

loopt overeenkomstig de wet van Engel. Voor ontwikke1ings1anden betekent

dit een verschuiving van investeringen in de primaire konsumptiegoederen-

sektor naar investeringen in de luxe goederensektor. Dit konsumptiepatroon

x) Merhav op cit. blz.40

%x)Merhav op cit. bIz. 43 tim 49
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stemt overeen met samenstelling van de arbeidersmassa. welke door de in

dustrie kan worden geabsorbeerd: we~n~g ongeschoolde arbeid, veel geschoolde

arbeid. Yraag- en aanbodfaktoren werken dus in dezelfde richting: zowel

werkgelegenheid als (luxe) konsumptie komen voornamelijk toe aan een kleine

bevoorrechte bevolkingsgroep. Niettemin leidt deze ontwikkeling volgens

~erhav tot stagnatie. omdat de importquote voor luxe goederen groter is

dan voor primaire konsumptiegoederen en omdat de markten veor luxe goederen

kleiner zijn, waardoor de voordelen uit hoofde van economies of scale in

afnemende mate kunnen worden gerealiseerd.

De analyse van Merhave leidt tot pessimistische konklusies. Op lange termijn

valt aan stagnatie niet te ontkomen. Uitdrukkelijk moet hieraan worden teege

voegd dat de analyse van Merhav alleen betrekking.heeft op een ontwikkelings

proces gebaseerd op private ondernemingsgewijze produktie. Voor zover in

het boek de planning ter sprake komt geschiedt dit steeds binnen het kader

van het private eigendom van produktiemiddelen; de investeringsbeslissingen

blijven steeds in handen van de ondernemers.

In de twee laatste hoofdstukken van het boek wordt nagegaan in hoeverre de

stagnatie voorkomen kan worden door middel van overheidsingrijpen of door

middel van buitenlandse handel. Ret is vanwege de uitvoerige argumentatie

die Merhav geeft niet mogelijk om in kort bestek de inhoud van deze hoofd

stukken samen te vatten. Daarom moet volstaan worden met de opmerking dat

Merhav noch t.a.v. het overheidsbeleid noch t.a.v. buitenlandse handel optimis

tische verwachtingen heeft.

Wanneer we bij de beoordeling van Merhav's boek voorlopig afzien van de laatste

twee hoofdstukken, dan moet gezegd worden dat zijn boek een belangrijke bij

drage levert aan de bestudering van de rol die de technologie en de markt

spelen ~n de ekonomische groei van ontwikkelingslanden. Zijn analyse van de

intra- en interstrukturele relaties van de technologie en de markt geeft in

zicht in de fundamentele beperktheden van een ekonomiemodel gebaseerd op de

private ondernemingsgewijze produktie. T.a.v. de groeimogelijkheden van de

kleinindustrie leidt dit tot de konklusie dat deze struktureel worden begrensd

door diep gewortelde wetmatigheden van het ekonomisch systeem.

Samenvatting en konklusies.

In het proces van technische vooruitgang kunnen een drietal fasen worden onder

scheiden:
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1. Ret vergroten van de kennisvoorraad

2. Ret in gang zetten van een kororounikatieproc~s.

3. Ret gebruiken van nieuwe kennis in het produktieproces, hetgeen

kan geschieden door:

a. introduktie van nieuwe produkten

b. introduktie van nieuwe produktietechnieken met lagere kosten per

eenheid produkt.

Bij techniekkeuze is steeds sprake van de volgende drie aspecten:

J. Een bepaalde arbeid-kapitaal verhouding

2. Bet optreden van economies- en deseconomies of scale

3. Ret optreden van externe effekten, die van ekonomische en van niet-

ekonomische aard kunnen zijn.

Ten aanzien van de keuze tussen arbeidsintensieve techniek en kapitaalin

tensieve techniek is de voorkeur uitgesproken voor de arbeidsintensieve

techniek indien het produktiviteitsverschil tussen de arbeids- en de kapitaal

intensieve techniek niet grater is dan het "kritische produktiviteitsver

schil".

Van sommige arbeidsintensieve technieken, die in eerste instantie niet

voor toepassing in aanmerking komen, omdat het produktiviteitsverschil met

de kapitaalintensieve techniek groter is dan het kritische produktieverschil,

kan de produktiviteit misschien worden verhoogd met behulp van gerichte

research, zodat deze technieken weI voor toepassing in aanmerking komen.

Over research is evenwel opgemerkt dat deze een endogene faktor is in het

ekonomisch systeem. Voor de tegenwoordige tijd wil dat zeggen dat de meeste

research gericht is op produktiviteitsverbetering van het produktieapparaat

in de westerse geindustrialiseerde landen. De technologie die deze research

heeft voortgebracht kenmerkt zich door toenemende ondeelbaarheid van produk

tiefaktoren. De kosten voordelen uit hoofde van economies of scale leggen daarJ

door een steeds zwaarder gewicht in de schaal. De minimaal rendabele pro

duktieomvang vertoont daardoor een struktureel stijgende tendens.

Voor de ontwikkelingslanden, die afhankelijk zijn van de technologie uit

de geindustrialiseerde landen, staat de toename van de minimaal rendabele

produktieomvang in schrille tegenstelling tot de geringe omvang van eigen

binnenlandse markt. De moderne westerse technologie is daarom niet aangepast

aan de omstandigheden in ontwikkelingslanden. Deze onaangepastheid blijkt

ook uit de geringe werkgelegenheidskreatie die deze technieken met zich

meebrengen. De reden hiervan 1S het relatie kapitaal intensieve karakter van

de large scale production in de hoge importquote, omdat vrijwel de gehele

kapitaalgoederenvoorraad plus een deel van het geschoold personeel uit het
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buitenland moet worden betrokken.

De kleinindustrie, die vanwege het arbeidsintensieve karakter van de pro

duktietechniek meer aangepast is aan de offistandigheden in de ontwikke-

lings landen, wordt in de groei belemmerd. Ten eerste mist de kleinindustrie

de "linkages effecten" van de grootindustrie omdat deze grotendeels aan

het buitenland toekomen. Ten tweede betekent de geringe werkgelegenheids

kreatie ook dat de vraag toename gering is. Ten derde moet de kleinindustrie

in konkurrentie treden met de grootindustrie. Ten vierde is er volgens

Myint bovendien sprake van oneeclijke konkurrentie omdat het overheids

beleid discriminerend is t.a.v. de kleinindustrie.

Bovenstaande problemen zijn van strukturele aard, in de zin dat ze slechts

kunnen worden overwonnen door middel van veranderingen in de ekonomische

struktuur.

Behalve deze strukturele faktoren bestaan er een aantal belemmeringen voor

de ekonomische groei, die overwonnen moeten worden ongeacht de ekonomische

struktuur. Het gaat hier om faktoren die rechtstreeks voortvloeien uit

de achterstand in ekonomische ontwikkeling zoals gebrekkige infrastruktuur,

achterstand in het onderwijs, ontoereikendheid van de woningbouw, de ge

zondheidszorg en de sociale voorzieningen, slecht georganiseerd overheids

apparaat beperkte kommunikatiemogelijkheden enz. Al deze belemmeringen zul

len moe ten worden overwonnen om groei te kunnen realiseren. Overwinning

van dezebelemmeringen is echter een noodzakelijke maar geen voldoende

voorwaarde om ekonomische groei tot stand te brengen.

Noodzakelijk is ook verandering van de dualistische ekonomische struktuur.

Aangezien deze ekonomische struktuur niet toevallig is ontstaan, maar ver

klaard kan worden uit de wetmatigheden van het ekonomisch systeem, kan de

opheffing van het dualisme alleen worden gerealiseerd door maatregelen van

fundamenteel strukturele aard. In dit verband dient speciaal de investerings

selektie te worden genoemd aangezien deze een centrale rol vervult in de

tegenstelling tussen privaat belang en kollektief belang. Bij investerings

selektie op grond van privaat belang ~s het kriterium de private opbrengst.

Ddze wordt voornamelijk bepaald door de arbeid-kapitaal-verhouding tesamen

met de daarbij optredende economies of scale. Externe effecten nemen bij

deze investeringsselectie een ondergeschikte positie in; ze vormen een

bijprodukt.

Voor de ontwikkelingslanden zijn de externe effekten evenwel van essentieel

belang. Bij investeringsselektie op grond van kollektief belang nemen de

externe effekten dan oak een belangrijke plaats in. Tesamen met de private

opbrengst bepalen de externe effekten de maatschappelijke opbrengst van een

investeringsprojekt.
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Ofinu de investeringen in de praktijk worden geselekteerd op grand van

de private opbrengst danwel ap grond van de maatschappelijk opbrengst,

hangt af van de machtsverhouding in de ekonomie.

Aangezien de private ondernemingsgewijze produktie in ontwikkelingslanden

een vrij algemeen voorkomend~verschijnselis, betekent dit, dat de inves

teringsbeslissingen grotendeels worden genomen op grond van de private op

brengst.

Wat de gevolgen van een en ander zijn voor de ekonomische groei in ont

wikkelingslanden is door Merhav integraal geanalyseerd. De afhankelijkheid

van de westerse technologie te samen met de disproportionaliteit die er be

staat tussen large scale production en de kleine binnenlandse markten,

heeft tot gevolg dat de ekonomische struktuur in ontwikkelingsianden

wolledig wordt gedesintegreerd. Stagnerende tendensen zijn struktureel in

het ekonomisch stelsel ingebouwd.

Anderzijds moet worden opgeermkt dat de mogelijkheden am binnen het bestaande

systeem verbeteringen aan te brengen zeer talrijk zijn. Veel van deze verbe

teringen zouden ook moeten plaatsvinden in een andere ekonomische struktuur,

zoals de zojuist genoemde belemmeringen van de ekonomische groei.

Dit leidt tot de konklusie dat strukturele veranderingen en maatregelen

gericht op het wegnemen van groei belemmeringen, simultaan moeten plaatsvinden.

Ret een sluit het ander niet uit. Integendeel tussen het overwinnen van groei

barrieres en struktureel ejonomische veranderingen bestaan een sterke wissel

werking, zodat beide gelijktijdig plaats moeten vinden.

Een konsekwentie die hieraan kan worden verbonden is dat aan iedere partiele

aktiviteit op het gebied van aangepaste produktiesystemen, of deze nu prak

tisch gericht is danwel wetenschappelijk, een makro strukturele dimensie dient

te worden geexpliciteerd, m.a.w. van iedere partiele aktiviteit moet worden

aangegeven in hoeverre deze bijdraagt aan de noodzakelijke strukturele ver-
i

anderingen.

Tot slot enkele opmerkingen over het begrip "Intermediate Technologie, Inter

mediate technology is in de literatuur een vrij gangbaar begrip maar desondanks

1S de inhoud ervan erg onduidelijk. Ret begrip is ontstaan uit de behoefte

om de dualistische ekonomische struktuur van de ontwikkelingslanden op te

heffen. nit zou moeten gebeuren door tussen de geavanceerde produktietechnieken

en de primitieve produktietechnieken een nieuwe "intermediate technology"

te voegen die zich kenmerkt door:
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- grotere werkgelegenheidskreatie dan de geavanceerde produktietechnieken

- minder hoge eisen t.a.v. het opleidingsniveau van het personeel

- grotere regionale spreiding

- produktiever dan de primitieve produktiemethoden

- meer aangepast aan de plaatselijke omstandigheden enz.

Een "intermediate technologytt met deze eigenschappen moet in staat worden

geacht het knellende werkloosheidsprobleem tot een definitieve oplossing

te brengen. Riertoe is de bestaande ekonomische struktuur niet in staat.

Om met de woorden van Schumacher te spreken: "The task is to re-establish a

healthy basis of existence for these other 85 precent (de werkoozen A.5)

by means of an "intermediate technologyll which would be vastly superior

in productivity to their traditional technology (in its present state of

decay) while at the same time being vastly cheaper and simpler than the

highly sophisticated and enormously capital-intensive technology of

*of the West". )

Aan intermediate technology zijn zoveel voordelen verbonden dat men zich

afvr-agt waarom het niet eerder is toegepast. De theorie die achter het

begrip intermediate technology schuil gaat komt niet verder dan de signa

lering van het dualistische karakter van de ekonomische struktuur in ont

wikkelingslanden en een beschrijving van de nare gevolgen die hieruit voort

vloeien. Een analyse van de oOFzaken ontbreekt volledig. Ret is symptoom

beschrijving. De voorgestelde oplossing is naar gelang. Ret gaat tussen

de primitieve produktietechnieken en de geavanceerde produktietechnieken

moet a.h.w. worden opgevuld met "intermediate technology". Symptoombestrij

ding dus.

Een positief punt van het pleidooi voor intermediate technology is de nadruk

die er wordt gelegd op de noodzaak van research gericht op aanpassing van

produktietechnieken aan de omgeving.

De waarde van dergelijke research kan nauwelijks worden overschat. Of

deze research lIIntermediate Technology" moet opleveren, valt echter te be

twijfelen.

De bestaande produktietechnieken, primitief zowel als modern zijn ook voor

een groot deel niet aangepast aan de omgeving. Ook hiervoor is veel research

nodig. Ret punt waar het echter om gaat is dat de onaangepastheid van de

technologie in het algemeen geen toevallig verschijnsel is. Onaangepaste

produktiesystemen in ontwikkelingslanden vloeien voort uit de technologische

*) E.F. Schumacher:"Industrialisation Throughll "Intermediate Technology"
in G.Meier op cit. bIz. 357-358.



Tabel I: Uit "Wat is Imperialisme" - Sunschrift 54, blz.194.

Andere overheidsstromen
4. bilateraal
5. multilateraal

Subtotaa/ overheidshu/p

Netto kapitaalstroom van financiiHe middelen uit DAC-lan
den; in miljoen U.S.S .•

1960 1 196211964 1966
I

1. bilaterale schenkingen 3716 '050
1

3807

1

3737
2. bilaterale leningen ("konses-

sionele" voorwaarden) 452 91°11761 1992
3. bijdrage aan multilaterale

organisaties 535 511 387 341
Subtotaa/overheidshu/p voor
ontwikkeling 4703 5471 5955 6070

tabel 1

196811970 I
33401 32981

230312400 I

682 11151

1951 498 1 -66 331 '::: '::: II

67 15 -71 53 -101 271
4965 5984 5882 6454 70501 7948 '

I I

6. direkte investeringen 1767 1495 17831 2187 29191 3412
7.bilateralebeleggingeninaandelen 633 147 416 502 8801 837
8. multilaterale beleggingen in aan- I I

delen 204 239: 141 15 6101 343
9. uitvoerkredieten 546 57~1 860 1124 159812172

Subtotaa/ partikulierestroom 3150 245313200 3828 6008 6764

Totaal 8115184371908210283113057114712 \

• Bron: DAC-Review, Parijs 1971", weergegeven in het tijdschrift lntemationale
Samenwerking, Den Haag oktober 1971, biz. 209.

.. DAC: Development Assistance Committee, (Commissie voor Ontwikkelingsbij
stand), speciaal orgaan van de OECD: Organisation for Economic Cooperation
and Development, (OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) .
Leden van de DAC: Australie, Belgic, Canada, Denemarken, Bondsrepubliek
Duitsland, Frankrijk, Italic, Japan, Nederland, Oostenrijk, Noorwegen, Portu
gal, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
DAC-Review is de populaire benaming van: OEeD: Development Assistance:
Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee,
1970 Review, Parijs 1971.



Tabel II: Uit Merhav - "technical Dependence", "Monopoly and Growth",
blz.l94.

Coli Si:.c Nillim ji'T Sd,cltd lwlr/.llli(5

-------------'~- -,--- ------------_. ------_._--
/

Industry Capacity and costs
_.----------_._-_. --------~.. - -- -,-_.._---~-_._-,-- ---

l. A~1\I():"IlJ~l :"lTIL\TE"

Cal'''C){y, ~\'ort tOilS !'('f day 50 100 150 3M
Capital cmls, dollars/ton 117 ··1 8~)· 3 75'(} 57'3
LalJOur cosls, dollars/ton 1G·0 28·8 23·0 17·2

Cost-rapacily ratio, capital 100 38 25 l3
Cost-capacity ratio, labour 100 3\ 17 6

2. BEEn HfJTTJ.ES l

Capacity. 110. (If rn()klim~ machines 1 2 4 6 12
Capital <:o.,ts. dullars(gross 3-(12 2·51 2·13 \·93 1·62
Labour cost~. dollars/gross 3'O~) 2·31 1<)3 I·GO I·G7

Cost- capacity ratio, C~pil~1 100 12 17 6 S
Co,t- cap:1ci ty ralio, labour 1U0 ')- 15 10 5_J I

3. RADI,\ l. BA U.-llf\RI:'.;t;S"

Clj1:1city. inch'x 100 200 400
Dcprccia:ic,n, ycn/! 000 3200 'EJO() Slon
Labour cost, yen} \000 17,700 10,.100 8600

Cost- Cap:lCily ratio, capital 100 7G 40
Cost-cap:lcity ratio, labour 100 30 12

4. TAPF,R ROLLER-ULAR1:-;GS"

Capacit)', index 100 20(}
Deprecialion, yen(lOOO 12,fiOO 16,000
Labour cost, ycnfl 000 57,000 41,600

Cost-cap3city ra lio, capital 100 63
Cost-<:apacity ratio, labour 100 36

5. TARb

Capacity. metric tons per day 100 200 300 40n
Cost of equipment, yen/ton 1053 811 734 673
Labour cost, yen/tall 473 300 242 205

Cost-capacilY ralio, capital 100 40 23 J6
Cost-capacity ratio, labour 100 32 17 11

. -~_.~------_.-

6. BENZOLEb

Capacity, met~jc tons per day 50 100 200 300
Cost of equipment, yen/ton 3659 2854 2280 1991
Labour cost, yen/ton 655 400 264 218

Cost-capacity ratio, carit:ll 100 39 J6 9
Cost-capacity ratio, labour 100 30 IO 5

7. CE~fENT<

Capacity, 1000 metric tons/year 35 50 100 230 450 900
Capita) cost, dollars/tOil 12·:> 11·5 10·8 10-0 8-8 7·0
Labour cost, dollars/ton 16·2 15·5 \5-2 J4·7 11·0 9·4

Cost-capacily ratio, capital 100 li1 30 12 6 2
Cost-capacily ratio, labour 100 67 33 14 5 2

8. FINISIIED STEEl d

Capacity, 1000 metric tOl1s/ycar 50 251} 500 1000
Capital cost. dollars/tOll 123 101 87 85
Labour cost, dolbrs/toll 32 15 9 7

Cosl-.,apacih· latin, earilal 100 16 7 3 .. 5
Co,t-cap:lcity ralio, la!JOllf 100 9-5 2·7



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

9. ALU~n:"IU~1 PLATE'

Capacit}', metric tons per year 50 200 /200 3000 5000
Depreciation cost, yen/toll 7l)HO H,J50 l2,IlOI) 18,780 16,380
Labour cost, yen/toll 20.~H() 16,0:>0 10,120 6730 5250

Cost-capac'itv rat;q, ci1pit.11 !OO 4:1 "1 4 2
Cost-capacity ratio, labllur 100 19 2 0-05 0-025

10. FOOD C\~:"l:,(;t
t

Capac it:·, C ..Ui::-' per };I)ur 200 /01)0 lOf)OO
Capital coSI, t0t:l1. dol!::rs 88,850 29i,300 (lj2,~!(JO

Lab(lur cost, menfye:>.r 28 42 GG
(;.,,;t capi1city ratio, capital lOO (6 19
Cmt-capacity ratio, labour lOO 30 5

------

SOtltTCS:

United !\~liinns, b!"!Il~!r,:,di::r!ti('l t7fl 1j Pry!urth'ii:', Built-tin ::'\0. 2, .\'ev; '"l,rk. \1;lr t ·h l~,\.,)().

Japan J'rc,dlu,tivily CCflu'r, ,li/, ';1' Oil Si:~, nr J-/TIIIf. Tokvo, I'I,; 1 (minl<'c,,~rap!wd;.

NOR~..L\N I-I. J~~II; ER. ])1c-!mJ\!;I;(nl })a!t;jIJT },'oor.'-Plottssing Inrbntn>s, l;nileu :'\:ttions, New "\'ork, i9(;1 (rnirncoglap}wd,:.
• United St;'I<',. d:l1a lill llj',7,
b Jaran . )fH; I, d;tt<~ rl~- ('\.~ii;L\'( ~ J'i'Jt ~j\,u)'

• J~ngillt:ni!l:; e,;tir""I<, i>:n'd ('Il :;ovi"t pr"\~I',"I!llllin'i rlrmns ann data of the U.S. lrtdustrial Coop('ration Admini,tr,ltioll.
d l~stilllatf;s j;,1' Latin Arll('ric,l i1.l o{'d on U.S. ('ngitHTring data.
• Japall, I 'In J, dat·: of (~stinJat<', ,,,,t given.
r United States engineering cSlilllat('~,



Tabel III: Uit: Wat is Imperialisme - Sunschrift 54 , blz. 197.

Geschatte waarden van de direkte buitenlandse investeringen
van DAC·leden in minder-ontwikkelde gebieden, in miljoen
U.S.S. eind 1966.*

olie mijnbon~dind;+ "",i, I totaaJ

-1

omsmeltlng

Zuid-Europa 336 42 I 618 507 1503 I
Afrika 2041 792 I 806 1

1277 4916 I

Midden-Oosten 3495 3 I 83 103 3684
Azie en Oceanie 1142 217 ! 1329 I ISIS 4203
Latijns-Amerika I 4878 1697 I S261 3828 15664

TotQQl 1-1l892 2751 8097 7230 129970

.. Bron: Partners in Development, Report of the Commission on International
Development, New York 1969. (populaire benaming: Pearson-rapport, naar de
voorzitter van de commisiel, biz. 376_



Tabel IV: Uit Merhav - Techn.Dep.,Monopoly and Growth, bIz 46
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Tabel V: Uit:M.Kidron - "Foreign Investments in India" , bIz.3M

c··,
..\

Foreign-Exchange Cost of India's (non-banking) Liabilities Abroad, 1951-(jl,
calendar or financial years

(Rs crores)

1951 19521953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 19611951
1961

Private
Investments
Profits & 28·7 2704 18'8 24,0 24,3 19·9 24,0 27·1 30·2 33-6 33,0 291,0
Royalties,

fees, etc. b 9·9 9,2 8·8 9-1 12·5 16'3 16'1 14,9 17,623,626,8 164'8
Capital reo

patriations C 9,0 9·0 9·0 5,0 5·0 6,3 9,1 24·4 14,8 9-l 13·4 114'1
Total

private 47,6 45·6 36'6 38-1 41'8 42·5 49'2 66,4 62·6 66·3 73'2 569'9

Public loans d

Interest e

Principal!
Total

public g

1,4 2·4 3'6 3,5 3,3 3·4 3,7 7,8 16,3 21-6 27'2 94'2
3-4 4,9 2'9 3-3 3'2 3·2 7,2 7·5 9,5 17,7 65-6 128'4

4,8 7·3 6'5 6'8 6,5 6,6 10,9 15-3 25,8 39·3 92'S 222'6

,. '

Notes and Sources:
a As in Table 18, p, 306, These figures are grossly understated (loc, cit,).
b Payment for technical and professional services, management fees, office

exoenses, advertisement charges, royalties, charges for patents, etc, These
items do not feature separately in Indian balance of payments statistics but
are included under 'Miscellaneous', forming 64 per cent of the total during
the years for which separate figures are av~ilable 1956/7-1960/1 (RBI,
Balance of Payments, Table VII, p. 78). For the years prior to 1956-7,
three·fifths of the total for 'Miscellaneous' has been used.

c The estimated annual average figure for 1948-53 has been given for the first
three columns, and the annual average for 1954-5 in the following two
(ibid., Table X, p. 59; RBI, Survey 1961, Table VII, p. 34.).

d Excluding loans to state corporations. See p. 122 n. above.
• 1951/2-1956/7: 'Our Public Debt', Tata Quarterly, April 1960, Table IV,

p. 45; 1957-8 onwards, Ministry of Finance, Explanatory Memoranda to
the Budgets.

f As in Appendix 4, p. 332.
g The burden of servicing the foreign public debt grew rapidly after 1960.

Continuing the table (Rs crores):

Interest
Capital repayments

1962-3
35·10
46·30

81,40

1963-4 (Budget)
42-10
61-47

103·57



Tabel VI.l: Uit:Wat is Imperialisme - Sunschrift 54 , blz.195

_.-.__._-_._--'~"
, ,

Officiele transfers door derde-wereld·landen van opbreng'
~ -. sten van partikuliere buitenlandse iDvesterinaen in miljoen

U.S.S voor 1968.-

Argentinie 142
Brazilie 279
Chili 215
Columbia 109
Jamaica 47
Mexico 551
Peru 142
Porto-Rico (1967) 321
Trinidad en Tobago 67
Venezuela 703
overige landen 292

totaal LDtijns-Amerika 2868

Zuid-Afrika 308
lvoorkust 36
Ghana 32
Kenya 38
Liberie 434
Marokko 44
Nigeria 64
Oeganda (1965) 19
Tanzania 9
Tunesie 22
Zambia 11
Overige Ianden 57

totaal Afrika 1134

( .
Saoedi-Arabie 648

, lrak 440
Iran 680
Turkije 86
overige landen

totaal Midden-Oosten 1854

Ceylon 10
India 278
Indonesie 78
Maleisie 99
Pakistan 68
Philippijnen 97
overige landen 6

totaal Zuid-Oost·Azie 636

schatting niet vermelde
Ianden (vnl. in Afrika) 300

totaal derde wereld 6792

• Bron: P. Jalee: Le tiers monde en chiffres, Parijs 1971. biz. 80.



Tabel VI.2: Uit: M.Kidron - Foreign Investments in India, blz 306

India: Profits Accruing to Foreign Investors from the Private Sector, 1948-61
(Rs crores)

Year Retained Transfers Total Corrected
Earnings Abroad" Totald

1948 12'7" 30·1 42-8 52-l
1949 12'7" 28-6 41·3 50·4
1950 12.78 31·3 44·0 53-7
1951 12.78 28·7 41·4 50'5
1952 12'78 27·4 40·1 48·9
1953 12'7" 18·8 31'5 36'5
1954 12·0b 24·0 36·0 48·2
1955 12·0b 24·3 36·3 41-1
1956 19'5 19·9 39·4 51'8
1957 9'5 24·0 33·5 41'2
1958 9·8 27·1 36'9 42·0
1959 15·3 30·2 45·5 55·5
1960 14·5 33-6 48·1 58'7
1961 15-8 33'0 48·8 59·3

Sources: RBI, Balance of Payments; 'India's Investment Income Liabilities
Abroad: 1953-58', RBI Bulletin, August 1960; 'Foreign Investments in
India: 1960 and 1961', RBI Bulletin, October 1962, Table 3, p. 1533:
RBI, Survey 1961, Statement 19, p. 89.

Notes: a Annual average 1948-53.
b Annual average 1954-5.
c Financial years. The item consists overwhelmingly of current profits,

dividends, and interest, including up to 1952 a small proportion of
interest on Government account (averaging Rs 5·4 crores in the
three years 1953-5).

d The figures for 1953-8 inclusive were arrived at independently by the
Reserve Bank and found to be consistently higher-by 22 per cent
than could be gauged from published sources. Totals for the remain
ing years covered by the table have been adjusted accordingly.

1 See above, pp. 226 fr. Surprisingly, the volume of profits recorded by the
Reserve Bank up to 1960 does not reflect either the rates of profit recorded on
other occasions or the growth of foreign investments. There seems to be no
convincing explanation for the first, although the disparity can be as much as
between 10 and 20-25 per cent. The second is probably due to a combination of
three factors: fluctuations in the profits of the older, export-orientated foreign
sector, particularly tea; the immaturity of most of the post-1958 wave offoreign
investments; and the flourishing habit of transmuting profits into other, untaxed,
or less highly-taxed forms.

a See above, pp. 268 if.



Tabel VII.

Some I:lformati0n about the Cari~al InteJ!sj~y of Manuracturi'lg J:ldus~rics

K~)' fq Table 5.1

Cob~n Contents'

(1) Rat;o of thenishcst to lowest c.l?:tal i"tensi,y of ma!lur:Jcturiil~~'xt(lrs :O( s~vcn rcg;gns of tt,e Uniled St:lte~. 1954. (Source: C. rergu
son. "Carital Labour Sub;(itut;.)n", in M. L. Grcenhut and W. T. Whitman (cds.) Essays ifl South"m Economic DCI'e!o,nment, Tahk 6.)

(2) ~ame r:Jtio in 1918. (Source: INd.) '/-7--_
(3) M"asure (If carit:ti inlcn~!ty of ma.luf:tcturinc industries'in th'.: llnited States, tV47. (Sollrce.--.W. P. Travis, The Tlteor)' of Trade anJ

Pro:eNinn, App.;nJ;x Ill.)
\

(4) R:lljo of hit:hc'st I" JO'V'~SI capital :ntcn',i:y in \T1.'\nt.;f:\ctu:ing scctOiS for four 'eo~ntr:es (~S. MC7,ico. Colombia, Indi:l) in 1945/5U.
(SOI.:I·U· v.v lJ.,;;,'!in of !"du.<triafi.:t.llio:; (JI,d Pro':ucti,'ity, r.;o. i, p. 27.)

(5) Hig~le~i W;;OIl:l! C,,;-ilJI intensity of industrial scdl'rs in US 1954. (Source: Ferguson, Table 6.)

~6) The san'~ for 195{(. (S0urcc; Ibid.)

(7) Mcasur.: of Lh('ll\ bll:nsily of indu,trics in the Dcminican Republic (~hm,ber of pcl'~l)ns ref RD SOCtO gross capital inY~stment.)(Soura:
W. J. l;;i',~y, "~urvcyill~ Induslrid hn~:s", Inl('r.1atiotltll D;:l'd"p!llell/ Review. Marc!, 1965. Pl'. 24-5.)

'Jua!l·.;jtiy~ '11( ..-.1'01';011 abeut the dc~;'c~ of c;.\p;\ai intcns:\y "lid tcchnolo);icul :1.:,i::ili:y of "anuf:lct:lrin:; sectors.
:S()!:rc~s: -

"

IJN "Ch('II;L of capital inknsity in ir.dustria1 planning", UN Bullerin cf rndu,~triali=ati(}:1and Prcdilctivity. No.7. p. 31.
2. UN FAO. 1':',:,!:('( ];,'r!ds and Prasr",'!S ill Africa, p. 5.

';l. U. l<.. lh',:,::. ·'Cbci••: of Ir:dl.strj;d T'.::;H<0'0':!y", UN Br.:!lc-tin <if indus!. ia!i:uficlI af!d Pmductivit,\'. No.3, PT'. 25-31.
4. UN I)cl·a:·:llh·!~t (.f EC':>!Hlr,l:;: lind St.";:! Affairs, "Clp;ta! In(cr,3ity ,.'1<1 Costs in Earth-moving Overatior.s", UN nul/etir. oj lndu~

lrir:!f;:cui"':t at:r: {'/'ot111rljt'i'ty, :":0. 3. Dr•. ;·22.
5. G. t·:. !~\)t'n~ !:..'(i'!!UJI'ltc Chait"(' (If li:r,;::n and Physicc! rac'/~".': ifl Prodl.:etiol!,
6. H. B. L;'rj, J.o.II,.lr!! of "',m'l;'a·:!;;r." }""i:; i.lSs-Dc,'c:!upcJ (:,.':11I:1" .. '. C:1Jntcrs 2 and 3.)

(9) EstimJ.te of wl":lher l'lallllrJ..:tt.:rin~ sector i·; .:a!"it:!1 or lab.'mr i'1!e,,,:VI: in l,wncral.

(!O) Rough c~,iif,.II~ of th.: (Icgrte cf lechnolug:cJ! flexibility of rnanuf::ctunng sector.



,

:!
Iii

'":'l
>
(")....
5g

?o
5a
0<

>
7
0:;

Flcx.ib!~

Flexible

FlexibleHigh
in US

"..

G~Jili·mil! rrodtlcts
?rvCl·,,~.::J .J.firy p,oducls
Animal oils
!>ok:!l p:lckin~. poul:ry
C;\oning, pr.::scrving. freaing

• Bakery pro.>ducts
Dread and bkcry p!oducts
St:!.rch m:l:':ing

.. Sugar refming

i

----;:~-·to-r-:~ ';~~~~:~-----!-(-I)-r~-)--,-(~-r-~;---:-- (-5')--:--~~;--,~-7~'j ---'--'--~~J--' --- .--.--\-~~~·T-(1-0)--

-·----------------j--;---j--l---\--i---,'---\ \----
i " I 'O. FrJod n:uw(a,·tJ;rl·s I' I i I I

(.:~:du'.1!ng bC\,l'(a£l~) I 1 : ' Fo{)d,;taffs ~aid to be t.:chno- ; I
Frr"d and rd:lt.:J products 1.87 I I.B4 I 6.13 i 7.43 i \logically flexible (I) i Low

FO'od proccssi"l:': ~ I' - I: .10 I
SU!!;lr 18.M:.

I'
I I

'I I 5.36 7.0
, .5.25

I I 5""I .~-!

I 3.89 i

I r, \" ~~~~ I 3.8 I
I I "8 'I" iii.;.' i

: , I I' 10.3 , ,
I I: I 1-----~.:;t_~.-I--:--I.----I

!1. Bi!\-pra/:es -I: -' .("'" !. II I
Alcoholic beverages \ I . I 8.23 I 3.0 i . I

22. Tobacco ----!~I !o.s51---1----I--;;!~~!--I~;~r:-Iabo~~':t:~~~:'-:~a~ Medium Very

\ 't i I ,I .' ! - .! !' rettes preu.:>minantly capital fkx.ible
I Ii; 1 I intensive (6)

To'-.. ;0 manufactures I _! 3.88 i 6.2 ii' , . Flcxibic

23. T,>·X-t-il-e-m-a-m-,fi-a-ct-u·r-e-----i---i---!---I----I--T---I---, weavi~~~:;:~I;l£icaIlY
Textiles '[ 5.721 2.64: ! 1 1C.75 j t.47! 0.23 i flexibk: ·th;Ct\\'-sllu~:i;: han(\- Medium i, F!cxiq,le

, j \ I I. I I I.

Synthetic fibre i': 10.26 i I : i 'looms, semi-auto:11ltic hand· I
Jute, linen, cordage, twine I' 3.40 I j' I '. Itooms, COtl:I<;>: power looms, I

\
I L£factory

nOll.••.\u.tonJ:ltic h:\no-iI looms, automatic power looms

-- - --- - ---- -____ I I ._====='c-!--=="=~--!.._-_

___Sec_to_r_8_n_d_in_d_us_try_'__I;;;~~_~~I (6) I~I "" (8) "1__(9)__1__(1_0_)_

Spinning, weaving, dyeing I I I 2.71 I' I I ICotton spinning technological- i
+ Canvas products \ I I 1.55 I I,' ly nc)(iblc; also clothing (I) I

Cotton yarn ar:d cloth I I I 4.8 I . I \Voven carpets can be l:lbour I
I I I I Iinte.nsiv~ but fitted carpets arc II I

'--------- ---1 1__'_' I__!capital m!en:.,:.e~~ -I----jl----
24. Foot"'('ar, other wraring apparel! II' i 1- "I I I

and made'lIp lextdes j . I I
Apparel and rdilled products I 3.57 3.17 I I I 0.75 0.92' Very low: Flexible
C"~\hing and footwear fl' .21

'Out'! 1.39 I
Footwear (excluding rubber) I t. 1.05 __'_J .__

,25. Woad a~d cork (excl:.cing furni-,! I I :, I J •

tur;:) 1 I i I -: W(l~~odjtlg has fairly wide!
Luml)Cr rod WOf",i produ<:t5 8.41 S,43 ) I 8.75111.83 1- ! sQCCtruin 'of techniques em·, Fairly
Cork products I 3.73 . j I' dent at diff<.:rcnt r;:lativc pricl.'S I high
Sa',,'mil/s, planing, venecr mil's 'I 3.36 I I'! (2) (3) '(5) . i
Plywood 1.98 I 'I I

• Fat·ricatcd ~ood products (el(- i I I I I
eludmg furmture} I' i 1.80 i I

__Woo~~~~:ners,_~~~;:r.c :--1-----1- ~.62_!__---1---1'--\-' ,
26. F:-r:liture and fixtmes : 2.18 i 2.45! I' I 0.61 I 3.21 ISteel :1Od wOCld furniture both: Very low, Not very

l'urntturc . I I I I I I .70 Isaid to be tcchnologically flex.j High I flexible
.)0 Mrtal furmturc I I 5.73 I I t I ible (I), (3) ! in US

Wood f~rniture I l 1.61 I I I i I V~ry low:
I ,I ! I I In US I

21. rup('r and peper products i--r--i----!---!--j---!---~~-------·_---·---I-----·---:----
Pulp, paJ)Cr and products I 2.15 I 3.75: ,: 2.1 ! 11.53 ; 31.60 ; I High Huible
Pulp mills ! I I':'LOJ L I !

.--------~--~---" ~'---...t.-......---....:--..,.•..,.,..::'4:-:':":,;~:-::-.,.,.'c':'f!-=-!!;;.*;:;;,_e;;;-;:;:_;~;;:~'='~~~.a _
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-.--- - .,. - -----1·--------1----,---'--- -_._-, ---1.-.------ .---------.,------,--.-- .--
8. Prtlllil/P,. 1'/ll>!i..hill/f, CIC. I 1.95: J.ll~ I 'I i 3.78! 4.78: : " Medium : Inf1,:xibk

Prjlltin~ ! I' I I 1 ,31 I I

_ .Printinr.. pu~h~hing ._._:_. __: 1_3!~.1-.!:.~---!---'1----1.- . . -_I i _
9. Ll'lIfl"y tin,! IClltha goodr : I , i I I II I I

I'(':..th'r and k;uhcr goods I 10.7411 ,5.50 II I ! 5.05 i 3.63 I , Leather goods s'lid to be tech- I I

. "''''''.':-~ i 'I iii nologic311y fkxibl..: (I) J I
-r;;, her ,I I I I Iii .25 . r_!

Le:..lher finishing _ I I r 3.02! 1 I I -I I
;:RIIr,bl';'~~~,,",~~--'-- '--1 4.63

1
-3.20:---!1-;:I\ 12.73-

j
-7.67 1"--; Rubber -pr~~l':~~~~~d~~~'11 High : F!cxi-;;-

j' ! i I I i tcchnolo;;ically l1exiblt (I) I I

Tyr,-",. inner tubes I i 4.38 I i I Supported by J:.pancse d3ta! !

1 I
'I I, I I (4) Rubber shol:s can be la-I I,!

___.___ ' . -:-__)__1__,-__1 1 bour intensive (6) ' _

H. Ch('I'Iimls (/Iu! chemical products I I I I ! 'I I Ii I I
Chenllca:<; I 4.60 i 2.14 i I I 26.56 29.921 ve,ry

I I 1[, • i Ii II .16 '. high
C ieal produl:ts I I
Sil>r1,lr I I : 17.~4 i I J 1 .

SY'llh,'ti..: ruht'.:r I I ! 21..6 I i 'I !
Indlc;tri.d mg~nic ':',rnicals I 18.4') ! " : I
J'la·.lil: m'!lcrials 'I I·H)4 i I ! l i

Soap and related rroJucts I i -;":"~I~('J :1: i i'. -1'1
GUill and wood chemicals ' I
F..:rtili:rcrs I
Im'usfrial inorganic chemicals , I I 7.03 .
Pla,.ti..: products I 6.41 i

;;r~~si:~~ ~!~~~O~~~ucts [I ::;; I I

Dr"". mPdici"" 4.05 I I _,--, I ~======~_. _..~~~~
~~~~-.'~~or_ ~d ..in_d_:s~~__I~!~_[~I-(-4-}-;-1-(-5)- (~)-!-··--(7-)-I-----(-~;----\i. _(_9)_\ (10)

32. Products o!pNro[eum and coal i 2.65: 1.80 i I 1130.6 103.77 I Very 'I. :nftexib!e

, I I, I I i I high

Crude petroleum. natura! gas ! i 40.57 ! i ! in US I
--~;~~~~;;~~~~~:~-. J I 'iJ~:;: 1 I l -' . 1

1
1 _

33. Non-fl/Na/lic fIIil/eral products i ! I I 'I~ I i
'!mJing p('trull'unl and coal) i I. I Production of bricks, roofing, ,

'~~l.n,:o clJy :lnd. ;.;l;l~; 2.0t 2.14 i I 1.99 i 11.52 i tiles ~nd sO~1e othcr building!
NOI1-nl;:!;o!lic mlnl'r;t,s !; 19.14 I ! I matenals said to be technolo-I i
StOlle, s:lIld, clay, abrasives ! iO.04 ! i i gically flexible (4) 1
Cc:ment 15.4S I ! I

'Paving, roofing materi3ls 11.46 I
Gla~;s 6.98 I
Concrct.: and plaster products 4.72
J\~b~s"'~ f'fCl<!ll<.:ts 4.27 I
Strll<.:tural d<ty pn.du.:!s '3.64 1

. P/}!lcry lind rdaleu products I 1.66 , ,I
34. :~~~a:~C:~~·::2;lstri~~-----_:_I-:-I---·-II--- 14.34 r21.94 !--'

Pnn~;lry bod I I44.38 I , I I
Primary CilPPcr ! 4.,,38 i I : .

~ Pnl1'ary ;,!u"lIni'~m . I 39.79 I i 'I

' p,',:n~ry :n~IJ!" n.':.5. I I I:7.:61 ,i ~
St.:or.do:.ry ;'I-••n·lerrous metals 1 35.04 I I. )

_'_l~~~,-,-~ 7mc !" I_t}~~ I---i--1--1--1 _. ! I _
35. /.1,,;/,[ pwi/wI! (.:'\c1udin?, mao I 1 ': I ! I [Jap:mcse data suggest iron I

chincry and transport equip- I : iii I I anti steel products techn%gi. i
011:11:) I I ! '[ I Ically fle"iblc (4) Medium!
Llbrr.:alcu :netal. prO(:ucls 11.59 I 1.74 i . I 3.82 5.69 I I I
ml!>t furnaces I, 37.28 I I C;!Jculation~ from Dutch data i
St.:cI' works, rolling mills I j 14.56 I I ;: suggC$t only mode'rate Ikxir.i-\ I

__J.;:'~;:O~i~~ and draWin~ L t IJ~:;~ i I I .' 1 :~~ ~~, lie:',: f~cmg and ll:~ J...
------_.-- .__._.._------------



(9) (10)=~_S~t~_i_~~_i~~~~~:__I~~l-~;) [~;~-.l (4) J (S) I (6) 1-~7) (8)
~k!:ll t'3r.<.!:;. "~11.11S etc. I I i Y.II ! I i I
Far-rical<:G wir;: rro<!o.;ts I I ! s.~n i !
Sted spnngs ( i 8.23! I I
AluOlilllum wl'ing and drawing' I 6.113 I I I I
Ir,m and steel forgings I 4.74 i
Cutlery ~ I 3.96 I
Metal starnpinr,s 3.6! :
Non-ferrous fllundri<:s , 3.59 I

• • Meta! corning and engraving I' 3.42 I
NUls. tKllts :lnd ~,.cw machine I

'pcocucts II 3.17
Iron ro~m!ries 2.73 7- I

' S:eei fOlJndries I 2.70 I I I
B31i aflJ roll<::r beari:lgs I II 2.62 11 I

• Str:Jctural metal product~' I 2.37\ I I ,

---~"-~-~~~ st~c~ ---I---I---I-~i---I---I---I------------'----:_---
36. Mtic:l:inc:ry (excluding elte.rical) II 2.42 l.SS I ' : 4.69 'I 5.86 1 Medium I

Valvcs. fillings 7.75\ I
Pumps, compressors 6.59 I I
f:lI'V;tt,'r.... convc:. ors. . I 6.4! II ' .

.., lrucllon and mmmg rna- I
'cfmlcry I 5.70 I
Oillic:kl m3chjn~ry and tools I 4.76,
totem:!1 o;(l/llou,tiun engines 3.44 II

. b' ISh:"m cngmc~. tur IOCS 7..19 ,

Machine toul' and metalwork-l':1 ,I
ing machinery 1.96 i
MOlo:s. generators . 1.71 I i I .

'37:£J~C~,.~c:-;tlla{'1li;I~r.v. OPPluotUS. I)------1----. ---li---'r---l·-------------l!-t.o-w-to--l
Orf'li,mC:~f. mpp!/L's I Ii, ,M,cdium
He.~trical ma:hincry ~.8St' 1.47 I I. 3.14

1

' 4.14)1
B;cwcrs, (ans ,6.27\ I i

- . l:igtltlll! flxture! -- - I .~.~ ~. i .,-",---
Hcatinflt cQuil"mcnt I 5.74 -I ! I I

Sector and industry' I (1) ! ,(2) (3~-':""I:-'"-(4-)-;-.I-(S-)-+--(-6)-;--(.,.,7)=-+-===(=8)==----;---(~;--·- - -(~;_.

Power lransmis~ion equipment 1--1--- 5.CO :1------1--
EI<:c:trical welding apparatus i ' 4.61
Electrical appliances I 4.16 i I
Refrigeration equipment 3.78
Transformers 3.65 !

'mary batteries I 3.47 I
"""icctric lamps I I 2.95

1

. I
Radio and refitted products I I 1.06 I
Engine eiectriea! equipment I I 1.87 ,

38. Tran.•jxJrt eqliipment ._--, 2.373:231--1--\ 5.24 9.82
Farm and industrial tractors' 6.59 I
Motor vehicles 6.43 1
Automobile trailers 5.59
Rail and rOJd equipment 5.18 I

Trur.k trailers 5.17 I
Ships. ooats 4.76 i
Locomotives -'- 4.38 I ,.
Communlcatlon equipment 2.89 I I
Aire-rart and parts I! 2.85 l' I

> 39. M:rl'llun~~:~'manufacturing '---1--- ----I---j---I--I--I-----------\----I
2.01 1.85 j I I <;.17! 9.63\

In$truf1~ents 3.10 2.:6 i : 3.97 'I 5.67 I
Ml:di~al and dental instruments I Ii I I ' I

and surpli~~ 6.07iii II

~~~~::c:f~t)CkS , I ;:;~ I: I
X-ray ~p:'3r;ltu<; ,3.78 ,I I
Optical. opthalmic and photo
cquipmc:lt i, 3.29 I I I
Ofllce :>ui"plics 2.36 , I I
Mu~;ical in~:rumcnts ,md parts 'I· ;·.?l I' '" ,
Toys. sporting goods _ vv ,

___ ~~:~~~!:~rt~.~~~:r;~~~ction _1 ~_ i:~L i_..._.J_. ~ , _

~.'
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