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Voorwoord 

Voorwoord 

Dit afstudeerverslag is geschreven in het kader van een onderzoek naar de privatisering van 
staatsbedrijven in Turkije, waarbij de textielindustrie gekozen is als sector. Het veldonderzoek 
vond plaats bij Sümer Kayseri Pamuklu Sanayii Î~letmesi in Kayseri in Turkije. 
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Voorwoord ii 

Voor de 'westerlingen' die niets lijken te begrijpen van oosterse denkwijzen is hier een korte gedicht 
van Yunus Emre1 die misschien uitnodigt om tot rationelere vooroordelen te komen. 

Ik ben in een pruimenboom geklommen om er druiven te plukken, 
de eigenaar van de tuin foeterde: waarom eet je mijn walnoot? 

Ik stortte cement in de kookketel en kookte het met de Noorden wind, 
voor hen die vroegen wat het was, heb ik gedipt en hen het lekkerste gegeven. 

Aan de wever heb ik de draad gegeven, waarvan hij geen kluwen wond, 
iedereen komt nu snel stof bestellen; komt dat zien het is uitverkoop! 

Op de vleugel van een mus heb ik veertig muilezels geladen, 
zelfs een span ossen kon het niet trekken, zo bleef de kookketel achter. 

Een vlieg heeft een arend opgetild, door elkaar geschud en tegen de grond gegooid, 
dit is geen leugen, ik spreek slechts de waarheid, met mijn eigen ogen heb ik de stofwolk gezien. 

Ik worstelde met een kreupele, zonder handen greep bij mijn been, 
ik kon het gevecht niet winnen, tot op de bodem brandde hij me van binnen uit. 

Van het gebergte Kaf dat de wereld omgord, kwam een steen die op mij was gericht, 
hij viel op de weg maar raakte mij bijna, had het mijn gezicht binnenste buiten gekeerd! 

Een vis klom in een populier om bovenin gepekelde teer te eten, 
de ooievaar baarde een ezelsveulen. Je ogen puilen uit maar dit alles heeft betekenis! 

Wat ik tegen de blinde fluisterde, heeft de dove gehoord, 
de stomme die ik riep, haalde me de woorden uit de mond. 

Ik had een os in de houdgreep, met al mijn kracht heb ik hem op de grond gelegd en hem geslacht, 
de eigenaar van de os kwam haastig en zei dat ik zijn gans had omgebracht. 

Hier ben ik ook nog niet vanaf en weet niet wat ik zou moeten doen, 
toen kwam een venter langs die zei: je hebt het bloed uit mijn spiegel gehaald. 

Onderweg kwam ik een schildpad tegen met een blinde slang als vriend, 
ik vroeg hen waarheen de reis ging, we hopen Kayseri te bereiken zeiden ze. 

Kennis leren kennen is kennis, 
kennis is jezelf te kennen, 
wanneer je jezelf niet leert kennen; 
waartoe dient dan al die studie? 

Yunus heeft nu dingen gezegd, die op geen andere uitspraak lijken, 
om het uit de handen van hypocrieten te houden, heeft hij de betekenis versluierd ... 

1 Yunus Emre (? 1240-? 1320): grote mystieke volksdichter uit Anatolië (aziatisch deel van Turkije). UNESCO had 1991 uitgeroepen 
tot Yunus Emre Jaar. 
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Achtergronden en theoretisch raamwerk 

1 
ACHTERGRONDEN EN THEORETISCH RAAMWERK 

1.1 
Probleemdefinitie 

Turkije is vanaf het begin van de jaren 1980 bezig om de economie te herstructureren. De eens 
allesbepalende overheid wil zich voor een groot geheel onttrekken aan het produktleve economisch 
leven. De overheid vindt dat activiteiten als het produceren van staal en geweven doek of het 
verkopen van schoenen niet tot haar taken behoren. De overheid dient zich te beperken tot de 
kerntaken als onderwijs, gezondheidsvoorzieningen en nationale veiligheid. Het zich terugtrekken uit 
het economisch leven gaat niet van de ene dag op de ander. Privatiseren van de staatsbedrijven is 
een methode voor de staat om zich te ontdoen van de staatsbedrijven. Privatisering heeft in Turkije 
een geschiedenis van ca. 10 jaar. In 1984 begon de overheid met privatiseringen, maar het grootste 
deel van de staatsbedrijven wacht hun beurt nog af. Sümer Holding A.~. (33 fabrieken en 134 
winkels), hoofdzakelijk actief in de textiel-sector, behoort tot de grotere staatsbedrijven die op het 
programma staan om in 1996 te worden geprivatiseerd. 

Een stukje geschiedenis van Turkije• 
De republiek Turkije, die in 1923 werd uitgeroepen, is gebouwd op de resten van het Osmaanse rijk, 
eens een van de machtigste imperia op aarde. De omwenteling vond plaats in een periode van grote 
chaos en sociale onrust. Onder krachtdadige sultans bereikte het Osmaanse rijk in de zeventiende 
eeuw zijn grootste omvang. Het strekte zich toen uit van Wenen in het noorden tot de Indische 
Oceaan in het zuidoosten en Algerije in het zuidwesten. Binnen de grenzen van het rijk trof men een 
veelheid van volkeren en religies aan, waaronder vrijwel de gehele Arabische wereld, het kerngebied 
van de islamitische beschaving. Na het mislukte beleg van Wenen in 1683 zette een periode van 
onafgebroken neergang in. Aan het eind van de vorige eeuw stond het Osmaanse rijk aan de rand 
van de afgrond: de economie was failliet, het land werd verscheurd door sociale onrust en het 
verkeerde vrijwel permanent in staat van oorlog met de omringende mogendheden. Het grondgebied 
was ineengekrompen tot het gebied waar het ooit, 700 jaar eerder en eveneens in een periode van 
chaos, was begonnen: Anatolië (Klein-Azië). Nadat het land in de Eerste Wereldoorlog de kant van 
Duitsland had gekozen en mee ten onder ging, bleek de tijd rijp voor een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis. Na een succesvolle onafhankelijkheidsstrijd werd op 24 juli 1923 in Lausanne een 
verdrag ondertekend dat Turkije zijn volledige soevereiniteit teruggaf. Op 9 augustus 1923 richtte 
Kemal de Cumhuriyet Haik Partisi (CHP)- de Republikeinse VolksPartij- op en op 29 oktober 1923 
werd in Ankara de republiek Turkije geproclameerd. Mustafa Kemal werd de eerste president. In 1934 
zou hij de naam krijgen waarmee hij de geschiedenis is ingegaan: Atatürk, 'Vader van de Turken'. 

Het Kemalisme, de ideologie van Atatürk en zijn volgelingen, was gebaseerd op zes principes die 
de uitgangspunten vormden voor het programma van de CHP: republikanisme, nationalisme, populi
sme, etatisme, secularisme en revolutionisme. Zij kwamen tot uitdrukking in de hervor
mingsmaatregelen die vanaf 1923 werden doorgevoerd en werden in 1937 formeel in de grondwet 
vastgelegd. Nog steeds gelden deze principes als staatsideologie, alhoewel daar in de praktijk weinig 
meer van te merken is. 

1 Voor het hoofdstuk achtergronden en theoretisch raamwerk is de navolgende literatuur geraadpleegd: 

Ortayh, i., imparatorlugun en uzun yüzy!lt (=langste eeuw van het Onomaanse Rijk), 1• druk, Istanbul, 1983; 

Sanbay, A.Y., Türkiye'de Modernle~me Din ve Parti Politikast (~Modernisering in Turkije, goddienst-en partijpolitiek), 1• dr., 
lstanbul, 1985; 

Smit, W., van Bruinessen, M., van V elzen, L., Koopmans, R., Turkiye in crisis: een sociale, politieke en economische analyse, 
1• druk, Antwerpen-Bussum, 1982; 

Sunier, T., Turkije, een uitgave van de Koninklijk Instituut voor de Tropen, Novib en NCOS oorspronkelijke uitgave in 1989 
door KIT te Amsterdam, 1• druk, Amsterdam, 1993; 



2 Achtergronden en theoretisch raamwerk 

Pogingen tot industrialisering in Turkije 
Na de algemene economische crisis van 1929 vonden de toenmalige leiders van Turkije dat de groei 
van de economie niet snel genoeg was2

• De private sector ontbrak het aan kapitaalkrachtige onderne
mers en er was een groot kwalitatief tekort aan menselijke bronnen. De overheid besloot om zich te 
mengen in het economisch leven door industriële staatsondernemingen op te richten. Zij hoopte zo 
de economische groei te versnellen. Er werd een eerste vijfjaren-industrie-plan opgesteld en in 1933 
begon de staat te investeren. Investeringsbanken als Etibank en Siimerbank (genoemd naar een van 
de voormalige beschavingen in Anatolië, de Hettieten en Sumerië"rs), werden opgericht. Ze kregen 
de opdracht om staatsbedrijven in de verschillende seCtoren van de industrie op te richten en te 
besturen. De opgerichte staatsbedrijven zouden na een periode, wanneer ze eenmaal winstgevend 
draaiden, aan de bevolking verkocht worden. Deze eerste gedachte van privatisering is toen niet 
uitgevoerd. Na de tweede wereld oorlog, de invoer werd moeizamer, werden er nieuwe staatsbedrijven 
opgericht om de invoer te substitueren. Om de. staatsbedrijven winstgevend te houden werden er 
verschillende fmanciële en bestuurlijke beschermingsmaatregelen, zoals hoge invoertarieven, opge
steld. Dit economisch beleid is in de literatuur bekend als importsubstitutie. Politieke partijen die 
vonden dat de staatsbedrijven geprivatiseerd moesten worden, gingen een geheel andere beleid voeren 
wanneer zij eenmaal aan de macht kwamen (Democratische Partij, 1950). In de jaren 1960 werd door 
de staat de gemengde economische structuur als model gekozen. De opgestelde viJfjaren-ontwikke
lingsplannen van de Staatsplanningorganisatie DPTwaren voor de publieke sector verplichtend maar 
voor de private sector begeleidend, dus vrijblijvend, van aard. De omvang van staatsbedrijven nam 
tot aan het begin van de jaren 1980 toe. De private sector profiteerde ook van de protectionistische 
wetten en regels, die eigenlijk voor de staatsbedrijven bedoeld waren. De private sector bedrijven 
gingen daarom, evenals de staatsbedrijven, produceren voor de binnenlandse markt. Het gevolg was 
dat de Turkse economie zowel kwalitatief als prijsmatig niet kon concurreren op de wereldmarkten. 

De veranderende rol van de staatsbedrijven 
Financieel werd Turkije begin jaren 1980 steeds meer afhankelijk van de kredieten verstrekt door het 
IMF (Internationale Monetaire Fonds) en andere fmanciële instituten die hun leningen lieten afhangen 
van het oordeel van het IMF. Commercialisering van de staatsbedrijven was een belangrijke voor
waarde van het IMF voor het verstrekken van nog meer kredieten. Dat betekende dat bijvoorbeeld 
een aantal staatsmonopolies moesten worden opgeheven. In 1981 gingen zo delen van de bier- en 
de sigarettenindustrie in particuliere (buitenlandse) handen over. Het blootstellen van de staatsbedrij
ven aan het mechanisme van de vrije markt kan tot gevolg hebben dat de staatsbedrijven die consu
menten- en investeringsgoederen produceren in particuliere handen overgaan of uit de markt geconcur
reerd worden. De commercialisering heeft in de loop van de jaren tachtig plaatsgemaakt voor de 
privatisering. Door privatiseringen zal het karakter van de staatsbedrijven in de komende jaren 
aanzienlijk wijzigen. 

Privatisering van de staatsbedrijven 
Na een aantal losse privatiseringservaringen, in de jaren 1983-1993, is door de Turkse kamer 
(TBMM) in november 1994 "de wet op de privatisering" aangenomen. Deze wet voorziet in de 
omzetting van de oude KOl (Kamu Ortakhgt idaresi=Bestuur publieke vennootschappen) naar 
Özelle§tirme idaresi Ba§kanhgt (Departement voor de Privatiseringszaken). Deze organisatie is een 
soort kopie van de bekende Duitse organisatie "Treuhand" die belast was met de privatisering van 
de staatsondernemingen in ex-DDR. Een aantal staatsbedrijven, waaronder de telecommunicatiepoot 
van de Turkse PTT, vlees- en vis cernbina's (slachthuizen en vriescellen) van de Et ve Bahk Kururnu 
(EBK), ijzer- en staalwerken van ERDEMIR, etc. staan op de nominatie om geprivatiseerd te worden. 
De Sümer Holding A.S. zal naar verwachting in de loop van 1996 in onderdelen (fragmentatie) of 
door private verkoop van de staatsaandelen geprivatiseerd worden. 

2 Pakdemirli, E. Prof. Dr., Ekonomimizin SayiSal Görünümü, 1923'ten Günümüze (=Onze Economie in Getallen, Vanaf 1923 tot 
heden)(Istanbu!: Milliyet, 3• druk, 1995, pp. 67-72). 
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Achtergronden van de sector 
De sector waarin het veldonderzoek plaatsvindt, wordt technisch als volgt afgebakend. De katoenver
werkende (korte vezel) sector omvat het gedeelte van de textielsector waarbij katoen en kunstmatig 
geproduceerde (op katoen lijkende) vezels als grondstof worden gebruikt. De sector produceert dus, 
in de normaliter voor katoenverwerking geschikte fabriekscomplexen, textiel-eindprodukten, waarvoor 
als grondstof 100% katoen, mengsel van katoen en andere korte kunstvezels of 100% korte kunstve
zels worden gebrui.kt. 

1.2 
()nderzoeksvragen 

Het uitgevoerde onderzoek heeft twee ingangen: privatisering en energiebesparing. 
Het moderne Turkije heeft een geschiedenis die loopt van 1923 tot heden. Vanuit een economische 
invalshoek is het ontstaan en de verdere ontwikkeling van grote staatsbedrijven van belang. Eerst 
aarzelend, in het begin van de tachtiger jaren, maar later steeds doelbewuster, negentiger jaren, wil 
de Turkse overheid steeds meer staatsbedrijven privatiseren. De Sümer Kayseri Pamuklu Sanayii 
i~letmesi (Sümer Kayseri) in Kayseri -onderdeel van een grote textielgroep Sümer Holding A.S- is 
nog een staatsbedrijf maar zal in zijn geheel Of in ·zijn onderdelen in de komende jaren worden 
geprivatiseerd. 
Sümer Kayseri gebruikt veel energie die duur is en een wezenlijk deel van de kostprijs bedraagt. 
Aannemelijk is dat een goede energie-efficiëntie de privatisering van het bedrijf- of onderdelen van 
het bedrijf- zal vergemakkelijken. 
Het voorgaande in aanmerking nemend, zijn 2 onderzoeksvragen geformuleerd samen met een aantal 
subvragen. 
1. Wat is (zijn) de meest geschikte methode(n) om Sümer Kayseri te privatiseren? 

1.1 Welke privatiseringsmetboden zijn er bekend uit de literatuur? 
1.2 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de in de literatuur genoemde privatiseringsmethoden? 
1.3 Wat zijn- uitgedrukt in termen van organisatie, informatie, mensen, apparatuur en machines 

en financiën -de belangrijkste kenmerken van Sümer Kayseri? 
1.4 Wat is de relatie tussen de belangrijkste kenmerken van Sümer Kayseri en de belangrijkste 

kenmerken van de in de literatuur genoemde privatiseringsmethoden? 

2. Welke energiebesparingsmogelijkheden zijn er voor Sümer Kayseri en hoe kunnen deze 
besparingsmogelijkheden vorm krijgen in een energie-efficiëntie-beleid? 

2.1 Hoe ziet het produktie-proces van Sümer Kayseri eruit? 
2.2 Wat is het huidige energieverbruik en de energie-efficiëntie van elk van de te onderscheiden 

units in het produktie-proces? 
2.3 Wat is voor elk van de te onderscheiden units in het produktieproces de meest geëigende 

methode van energie-management? 

N.B.:Oorspronkelijk was er nog een derde onderzoeksvraag: 
wat is de invloed van de voorgestelde energiebesparingsmogelijkheden op de toekomstige 
privatisering van Sümer Kayseri? 
De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag maakte onderzoeksvraag 3 echter overbodig. 

De concrete doelen van het onderzoek zijn: 
1. Aanbeveling aan Sümer Kayseri m.b.t. de meest geschikte vorm van privatisering. 
2. Aanbeveling aan Sümer Kayseri m.b.t energiebesparing en energiebesparingsbeleid. 

3 Voor dit hoofdstuk werden de sector-rapporten van TSKB geraadpleegd: 

Özer, A., Pamuklu Tekstil Sektör Raporu, 1994 (=Rapport over Katoenverwerkende Textielindustrie), (lstanbul: Türkiye Smai 
Kalkmma Bankast A.~. (=Industriële Ontwikkelingsbank van Turkije), 1994 
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1.3 
Onderzoeksmethodologie 

De onderzoeksvragen zijn onderzocht aan de hand van: 
1. literatuuronderzoek; 
2. surveys; 
3. waarnemingen; 
4. analyses. 
De nodige stappen zijn hieronder op een rijtje gezet. 

M.b.t. onderzoeksvraag 1. Wat is (zijn) de meest geschikte methode(n) om Sümer Kayseri te 
privatiseren? 

Stappen: 
1. Literatuuronderzoek: 

literatuurstudie, met speciale aandacht voor de WereldBank4 methodiek, om verschillende 
privatiseringsmethoden te identificeren; 
literatuurstudie naar de achtergronden van de textielsector in de wereld en in Turkije en de 
plaats die Sümer Kayseri daarin inneemt; 
literatuurstudie naar de economische situatie in Turkije en de provincie Kayseri, waar Sümer 
Kayseri is gevestigd; 
literatuurstudie naar methoden van analyse van bedrijven om verschillende - relevante -
bedrijfskenmerken te categoriseren5

; 

literatuurstudie naar de mogelijkheden om bedrijven op hun fmanciële waarde te analyseren. 
Onderscheiden van relevante waarderingsmetboden voor Sümer Kayseri. 

2. Surveys: 
interviews met de leiding van het bedrijf; 
interviews en vraaggesprekken met het personeel om een beeld te krijgen over hun achtergron
den en meningen over de privatisering. 

3. Waarnemingen: 
gedurende 6 maanden is er in het bedrijf geobserveerd, zijn er produktieprocessen gevolgd, is 
er met mensen op werkvloer gesproken. 

4. Analyses: 
uit de literatuur bekende privatiseringsmethoden zullen gecategoriseerd worden naar verschillen
de kenmerken; 
voor Sümer Kayseri zal een bedrijfsanalyse uitgevoerd worden om de bedrijfskenmerken uit 
te drukken in termen van organisatie, informatie, mensen, apparatuur en machines en fmanciën; 
vervaardigen van een matrix waarin de belangrijkste bedrijfskenmerken uitgedrukt in termen 
van organisatie, informatie, mensen, apparatuur en machines en fmanciën, en de kenmerken van 
de verschillende privatiseringsmethoden uit de literatuur zijn opgenomen. Zie afbeelding 1.1; 
om tot een gedegen aanbeveling omtrent de meest geschikte methode van privatisering te 
komen zullen er afwegingen moeten plaatsvinden. Deze afwegingen vloeien voort uit de matrix 
van bedrijfskenmerken en de kenmerken van privatiseringsmethoden. 

Vuylsteke, C., Techniques of PrivatiUJtion of State-Owned Enterprises, volume I, The WorldBank, 3"druk, Washington, 1989 

5 Technology Atlas Project, Tokyo Programme on Technology for Development in Asia and the Pacific, United Nations Economie 
and Social Comission for Asia and the Pacific, Volumes 1-2, Bangalore-lndia, 1989 
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M.b.t. onderzoeksvraag 2. Welke energiebesparingsmogelijkheden zijn er voor Sümer Kayseri 
en hoe kunnen deze besparingsmogelijkheden vorm krijgen in een energie-efficiëntie-beleid? 

Stappen: 
1. Literatuurstudie: 

literatuurstudie met speciale aandacht voor de ECN-rapporten6 over energie-efficiëntie voor 
ontwikkelingslanden'. Tevens bestuderen van technieken van energy-audit. 

2. Surveys: 
aan de betrokkenen in het bedrijf zijn vragen gesteld over de energiesituatie. 

3. Waarnemingen: 
identificeren van relevante energiebesparende maatregelen voor Sümer Kayseri; 
onderzoeken van energie-efficiëntie middels een energy-audit. In kaart brengen van het energie
verbruik in de verschillende deelprocessen van Sümer Kayseri. 

4. Analyses: 
analyseren van het produktieproces van Sümer Kayseri; 
beargumenteren van de energiebesparende maatregelen middels kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens, via de kosten-baten analyse; 
opstellen van, indien mogelijk, fabricagevoorschriften om de energiebesparende maatregelen 
op te nemen in het bestaande energie-management van het bedrijf. 

Privatiseringsmethoden 
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AlbeeldiDg 1.1 Matrix, kenmerken Privatisering en SOmer Kayseri 

6 1. Buskens, V., Energy Efficiency for Developing Countries, Netherlands Energy Research Foundation (ECN), Petten, 1993; 

2. Buskens, V., Energy U se and Energy Saving Options for Different lndustrial Sectors, Netherlands Energy Research Foundation 
(ECN), Petten, 1993; · 

3. Jansen, J.C., Policy Research and Advice on Energy and Sustainable Development, Netherlands Energy Research Foundation 
(ECN), Petten, 1993. 
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1.4 
Indeling in hoofdstukken 

De indeling van de hoofdstukken 2 tjm 7 in deze scriptie wordt hieronder in het kort samengevat. 
Per hoofdstuk wordt vermeld waarover het hoofdstuk gaat. Daarnaast wordt aangegeven welke 
statistische gegevens en literatuur voor de behandelde onderwerpen zijn gebruikt. Zodoende is getracht 
het lezen van dit verslag te vergemakkelijken. 

2. PRIVATISERING 
In dit hoofdstuk wordt het begrip privatiseren aan de hand van de beschikbare literatuur verklaard. 
Algemene doelstellingen en methoden van privatisering worden uit de internationale literatuur 
samengevat. De theoretische en praktische doelstellingen van Turkije's privatiseringen zijn uit de 
beschikbare Turkstalige literatuur: 
- maandelijkse bulletin, Privatisering in Turkije, uitgegeven door het Voorzitterschap van het 

Departement voor Privatisering (ÖÏB); 
- wet op de privatisering (wet nummer:4046, d.d. 24-11-1994); 
- verschillende uitgaven van de Staatsplannings-Organisatie (DPT); 
- inspectierapporten over de staatsbedrijven, uitgegeven door het Hoge College voor de Inspectie 

(YDK). 
verduidelijkt. Verder worden privatiseringen tot en met 1995 behandeld. 

3. SüMER HOLDING A.!). EN DOELSTELLINGEN VAN PRIVATISEREN 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de geschiedenis van Sümer Holding A.~. Daarna wordt, om 
het staatsbedrijf te plaatsen in de economisch context, ingegaan op de volgende onderwerpen: 
- produktie-activiteiten van Sümer Holding A.~.; 
- plaats van Sümer Holding A.~. in de Turkse textielindustrie; 
- sterke en zwakke kanten van Sümer Holding A.~; 
- financiële toestand van Sümer Holding A.~.; 
- doelstellingen van privatisering van Sümer Holding A.~. 
Hiervoor worden de jaarverslagen van Sümer Holding A.~. ( 1972-1994), Inspectierapporten van YDK, 
Rapporten over de textielindustrie uitgegeven door DPT en TSKB (=Industriële Ontwikkelingsbank 
van Turkije) geraadpleegd. 

4. ANALYSE VAN SÜMER KAYSERI PAMUKLU SANAVIT isLETMESI 

In dit hoofdstuk wordt het bedrijftechnologisch en financieel geanalyseerd. De belangrijkste bedrijfs
kenmerken - uitgedrukt in termen van organisatie, informatie, mensen, apparatuur en machines en 
financiën - worden op een rijtje gezet. Als vergelijkingsbedrijf fungeert Orta Anadolu Mensucat 
Fabrikasz, een zeer modem bedrijf dat meer dan de helft van zijn produkten exporteert. Beschikbaar 
materiaal: 
- machinepark van Sümer Kayseri; 
- produktieproces van Sümer Kayseri; 
- produktiecijfers van Sümer Kayseri; 
- brochures van fabrikanten van textiel-machines (Murata, Rieter, Sulzer Rüti, Toyoda enz.,). 

Statistieken aangaande Human Resources van Sümer Kayseri (werkverdeling in de produktie
afdelingen, demografische gegevens, onderwijssituatie van de werkenden, lonen en salarissen, 
dienstjaren van de werkenden) 

- een organisatieschema van Sümer Kayseri; 

5. PRIVATISEREN VAN SüMER KA YSERÏ 

De economische analyse van Sümer Kayseri wordt via een top-down benadering uitgevoerd. Aan bod 
komen de volgende onderwerpen: 
- textielsector in de wereld 
- textielsector in Turkije 
- textielsector in Kayseri 

Beschikbare literatuur: sector-rapporten van TSKB waarvoor ook cijfermateriaal van ITMF is gebruikt. 
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Door de Turkse werkgeversorganisatie voor de textielindustrie wordt een maandblad uitgegeven 
waarin regelmatig cijfers over de Turkse textielsector gepubliceerd worden. Door de KSO (=Kamer 
van Industrie te Kayseri) uitgegeven boek Industrie en de /nvesteringssubsidies in de provincie 
Kayseri bevat informatie over het begin en de hedendaagse situatie van de industrie in Kayseri. 

Voorafgaande aan de privatisering is het gebruikelijk om het bedrijf te taxeren op zijn financiële 
waarde. In dit hoofdstuk worden er methoden genoemd die voor het taxeren van (industriële-)bedrij
ven toegepast kunnen worden. Aansluitend wordt in dit hoofdstuk de taxatie van Sümer Kayseri 
behandeld Van de beschikbare taxatie-methoden zullen er 2 toegepast worden. 
1. Waardering volgens Netto Contante Waarde (NCW-methode); 
2. Waardering volgens expertise-onderzoek. 

V oor het toepassen van deze twee methoden is er praktisch cijfermateriaal beschikbaar in de vorm 
van: 

produktiecijfers van de jaren 1967-1995; 
produktie-planning voor het jaar 1996; 
verkoopprijzen van de produkten; 
jaarcijfers van Sümer Kayseri; 
resultaten van expertise-onderzoek. 

6. ENERGIEGEBRUIK EN MOGELUKHEDEN VOOR ENERGIEBESPARINGEN 

Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
- energietarieven door de jaren heen; 
- energieverbruik door de jaren heen; 
- specifieke energiegebruik in de produktie (per afdeling apart te berekenen); 
- invloed van energiegebruik op de kostprijs; 
- mogelijkheden voor energiebesparingen. 
Beschikbare literatuur: energietarieven ( 1992-1995), energieverbruikcijfers per afdeling ( 1992-1995), 
energiegebruik van de afzonderlijke machines (elektriciteit en stoom). 

7. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AA.~BEVELINGEN 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van berekeningen en persoonlijke observaties geëvalueerd. 
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Privatiseren 

2 
PRIVATISEREN 

2.1 
Algemeen 

9 

In deze paragraaf worden - op basis van een literatuurstudie -een aantal belangrijke zaken m.b.t. 
privatiseren aan de orde gesteld: begrippenkader; motieven; doelstellingen en methoden. Op basis 
van deze zaken wordt in paragraaf 2.2 een analyse gemaakt van de Turkse situatie. 

2.1.1 
Privatiseren: begrippen en defmities 

Voordat men in de juridisch en technisch complexe wereld van privatisering binnentreedt is het nodig 
om voor de duidelijkheid enkele kernbegrippen te omschrijven. 

~})Ij~~~~; ' ~~~~=l~~~.~~~Î~~~~fiÏldt~~f~;~:r~ë~~~ ~# ~ 
~~hi lr: d~~~t ~~$st~*eh bri ~e~~~~~~~~h~-~~~~~g~~fu~~~~~~~Û~~ .. ; seaor. ... .. . ............... .............. ............... ........... .. .............. . ........................... . 

Theoretisch wordt privatiseren op verschillende manieren beschreven. In de enge betekenis als het 
privaat maken van iets dat publiek eigendom is. Met andere woorden een produktie-eenheid die in 
publieke handen is overhevelen naar private controle. Door dit karakter is privatiseren het tegengestel
de van nationaliseren, waar sprake is van onteigening van private eigendom. In de ruime betekenis, 
beschrijft privatisering het opheffen van alle bestuurlijke, economische en juridische belemmeringen 
om daardoor een goeddraaiende markt-economie mogelijk te maken. 

In de 'Nederlandse' definitie7 wordt privatisering omschreven als het onttrekken aan de directe 
overheidsinvloed van één of meer van de samenstellende delen van een overheidstaak (planning, 
uitvoering/produktie en fmanciering) aan de directe overheidsinvloed. 

Privatiseringen hebben vooral vanaf het begin van de jaren 1980 plaatsgevonden in de verschillende 
delen van de wereld Het is, afhankelijk van de doelstellingen, methode(n) en toepassingsgebieden 
van de privatisering, mogelijk dat er verschillende interpretaties van privatisering naast elkaar bestaan. 
Maar alle defmities hebben minstens één aspect gemeen: privatisering is juridisch gezien het tegen
overgestelde van nationalisering. Bij een gedeeltelijke overdracht van de publieke eigendomsrechten 
is pas sprake van privatisering als meer dan de helft van de eigendomsrechten in de handen komt 
van private personen. Alleen daarmee is het mogelijk dat het bestuur ook in handen komt van private 
personen. 

7 Loeff Claeys Verbeke, Nederland privatiseert, ('s-Gravenhage: SDU, Juridische & Fiscale Uitgeverij, 1994, pp 93-97) 
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In sommige literatuur is er echter aan de term privatisering een nog ruimere betekenis gegeven. 
Overdracht van het management van de publieke ondernemingen aan private personen, waarbij de 
overheid nog steeds volledige eigenaar blijft, wordt ook gezien als een vorm van privatisering. 

In dit onderzoek wordt gesteld dat er sprake is van privatisering wanneer de eigendomsrechten en 
het management van de publieke onderneming in handen komt van private personen. 

2.1.2 
Privatiseren: motieven 

Privatisering heeft als achterliggende doelstelling de verhoging van de efficiëntie in de samenleving 
door de introductie van markt-prikkels. Uitgangspunt is dat burgers en bedrijven er beter van worden 
in termen van prijs-kwaliteitsverhouding van dienstverlening. Privatisering is dus geen doel op zich, 
maar een middel om bepaalde doelstellingen te bereiken. In de praktijk vormen zaken als het 
financieringstekort bij de overheid en andere fmanciële taakstellingen de impuls voor privatisering. 
Hieronder worden de voornaamste argumenten voor en tegen privatisering genoemd zoals die in de 
relevante literatuur te vinden zijn. 

Argumenten voor privatisering: 
door privatisering zullen de publieke ondernemingen onderworpen worden aan de marktkrachten. 
De marktkrachten eisen een grotere efficiëntie en meer openheid met betrekking tot de eisen van 
consumenten. Hierdoor ontstaat er een grotere concurrentie bij het verwerven van marktaandelen 
en financiering en de noodzaak om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Boven
dien kan een geprivatiseerde onderneming net als alle andere private ondernemingenfailliet gaan8

; 

privatisering zal het bedrijf verlossen van beknellende invloed van de overheid. De beslissingen 
in het bedrijf zullen economisch rationeler zijn. Omdat ze niet meer van een machthebbende 
politieke partij afhankelijk zijn kunnen toekomstige investeringen met meer zekerheid gepland 
worden; 
staatsmonopolies en staatsondernemingen worden vaak zwaar gesubsidieerd of het is hun soms 
toegestaan winstmaximalisatie na te streven om voor meer inkomsten te zorgen voor de staatskas. 
Privatisering zorgt voor het opheffen van negatieve effecten die staatsmonopolies en staatsonder
nemingen hebben op de prijs- en factorverdeling; 
door privatisering van de staatsbedrijven kan de overheid geld verdienen. Daarmee is het mogelijk 
dat het financieringstekort van de overheid afneemt; 
verliesgevende staatsbedrijven bezorgen hogere lasten voor de schatkist. Lastenverzwaring zorgt, 
in tijden van onvoldoende belastingsinkomsten, voor hogere inflatie. Privatisering zal inflatiebe
strijding ten goede komen9

; 

verbreden van eigendom van aandelen onder de bevolking. Door verkoop van publieke onderne
mingen op de kapitaal- en aandelenmarkten kan deelname van de bevolking aan kapitaalparticipa
ties gestimuleerd worden. 

Argumenten tegen privatisering: 
door privatisering van de publieke ondernemingen is de overheid een belangrijk gereedschap kwijt 
om de onvolkomenheden van het marktmechanisme te vereffenen; 
privatisering van publieke natuurlijke monopolies, zoals gas- en elektriciteitsvoorziening, doet 
private natuurlijke monopolies ontstaan. Het concurrentie-effect zal dus niet werken; 
onvoldoende regelgeving voor de geprivatiseerde publieke ondernemingen zalleiden tot onzeker
heden over de toekomst van de dienstverlening door deze bedrijven; 
sociaal zwakkere groepen in de samenleving zullen de dupe worden van privatisering. De private 
eigenaars zullen onrendabele investeringen vermijden; 

8 Tadaro, M.P., Economie Development in the Third World (London: Longman, 1991, pp 448-468) 

9 Altm~, B., KiTLerin Ozellqtirilmesi ve Ozelle~rmenin Sermaye Piyasasma Etkileri (Privatisering van Staatsbedrijven en de 
Invloed van Privatisering op de Kapitaalmarklen), (Ankara: Sennaye Piyasas1 Kurulu (•Comissie voor de Kapitaalmarkten), 1988, 
pp 122-128) 
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het fmancieringstekort kan na verkoop van het familiezilver maar voor korte tijd afnemen, want 
de toekomstige opbrengsten uit de publieke ondernemingen zullen ook afnemen; 
er is uiteindelijk geen sprake van een goede spreiding van aandelen-eigendom onder de bevolking. 
De aandelen komen namelijk na verloop van enige tijd toch weer in de handen van enkele 
personen; 
privatisering kost veel geld. Er moeten dure specialisten en adviseurs worden aangetrokken om 
de nodige reorganisaties voor te bereiden en uit te voeren10

; 

de reorganisatie na overdracht leidt veelal tot massa-ontslagen, waardoor de werkloosheid zal 
toenemen. 

2.1.3 
Privatiseren: doelstellingen 

Privatisering kan verschillende kenmerken hebben. Deze kunnen zowel per land als per geval 
verschillen. Met name gaat het daarbij om, bijvoorbeeld, het herstructureren en moderniseren van de 
economie (bijvoorbeeld door een overgang van centraal geleide economie naar een vrije-markt
systeem) en het toegang krijgen tot internationale markten. Algemeen geaccepteerde doelstellingen 
bij privatisering zijn: 

verhogen van de produktiviteit; 
effectieve allocatie van schaarse hulpbronnen; 
verlagen van prijzen vanproduktenen diensten; 
zorgen voor opbrengsten voor de schatkist; 
verminderen van werkgelegenheid in de publieke sector. 

2.1.4 
Privatiseren: methoden 

Privatisering wordt opgevat als een belangrijk gereedschap dat de overheid kan gebruiken bij de 
overgang naar een vrije markt economie. Tegenwoordig zijn er meer discussies over 'hoe' en 'op 
welke manier' te privatiseren dan discussies over 'wel of niet' privatiseren. Er bestaan veel verschillen
de methoden van privatisering. In de literatuur worden basis methoden (eerstegraadsmethoden) en 
tweedegraadsmethoden van privatisering onderscheiden. 

a) Basis methoden 

1. Publieke aanbieding van aandelen 
2. Private verkoop van aandelen 
3. Directe (blok) verkoop van de activa van publieke onderneming 
4. Fragmentatie 
5. Nieuwe private investering in de publieke onderneming 
6. Verkoop aan de werkenden (Employée/Management Buy-out) 

b) Tweedegraadsmethoden 

1. Financiële huur en managementovereenkomsten 
2. Uitbesteden 
3. Verlenen van concessie-rechten (franchising) 
4. Dereguleren 

10 Waagenaar, K.O., Voskamp, J.D. (red.), Ervaring met privatiseren (Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1988, pp 24-27) 
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5. Stimuleren van private sector: 
- liquidatie, fusie en overname 
- ondersteunen van consumenten, (grantsfvoucher) 
- vrijwillige organisaties 

6. Andere methoden: 
- bekostigen van publieke dienstverlening via bijdrage consumenten 
- verminderen van collectieve uitgaven 

In de volgende paragrafen worden de kenmerken, bijbehorende procedures, geprefereerde toepassings
gebieden en speciale aandachtspunten en implementatie kwesties per methode in tabelvorm behandeld. 
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Basis methoden van privatisering 

Methoden Kenmerken Procedures Geprefereerde Toepassingen en Implementatie Kwesties 
Speciale Aandachtspunten 

1. Publieke aanbieding van Distribueren van alle of ~edeeUen van aandelen In pu- Als de staatsonderneming klaar Is voor de privatisering, Staatsonderneming als gezond goed draaiende bedri1 met - Indien de structuur of de condrtie van staatsonderneming 

aandelen bliek besloten vennootsc ap (als in bedri~ zijnde onder- standaard procedure toepassen: publieke aanbieding van redelijk potentieel voor opbrengsten of kan hiervoor gereed- de publieke aanbieding niet zou toelaten; haalbaarheld van 
neming) aan het algemene publiek. Eigendomsrechten aandelen op basis van prospectus. Wanneer het niet het gemaakt worden. herstructurering moet worden beoordeeld. 
en het bestuur komen In de handen van aandeelhouders geval is dan Is ge(eedmaken vóór het privatiseren - Doelstelling is verbreding private eigendom. - Mechanismen kunnen noodzakelijk zijn om verbreding van 
indien een meerderheld van aandelen In de handen van noodzakelijk. Aanbieding kan op basis van een vaste prijs Bestaan van een aandelenmarkt of mogelijkheid voor ge- private eigendom te bewerkstelligen en te handhaven, 
het publiek komt. of door middel van inschrijving. structureerde aanbieding. maar ook om burtenlandse invloed te beperken (ldeologi-

- In het al~emeen meer geschikt voor grotere aanbiedingen. sche kwesties). 
- Vaak oo polblek meer acceptabel. - Prijsmechanismen moeten worden gedefinieerd. 

- Verdelingsmechanlsmen moeten worden geïntroduceerd 
om de zwakheld van aandelenmarkten te compenseren 
(ontwikkelingslanden). 

2. Private verkoop van aan- Verkoop van alle of gedeeUen van overheidsaandelen in Verkoop kan tot stand komen door onderhandelingen of - Wegens haar flexlbilrtert verdient deze methode de voorkeur - Als de staatsonderneming behoefte heeft aan een hers-

delen een aandelenvennootschap (n.v.) (als In bedrijf zijnde door een competitief biedingproces. Kan ad-hoc maar ook bij zwak presterende publieke ondernemingen. tructurerlng, vóór privatisering dan moet een moeilijke 
onderneming) aan één kandidaat of aan een groep. Het afhankelijk van geldende landelijke procedures of aanwij- - Bij afwezigheid van aandelenmarkten, is deze methode de beslissing, wel of geen rehabilitatie vóóraf aan verkoop, 
kan verschillende vormen aannemen zoals: een directe zingen voor taxatie, pre-kwalntcatie, evaluatie van aanbod, enige voor verkoop als lopend bedri~. genomen worden. 
verwerving dooreen andere rechtspersoon of een private termijnen van betaling, enz., een andere behandeling ve- - Indien de omvang van de onderneming publieke aanbieding - e werkgelegenheldsaangelegenheden kunnen het proces 
plaatsing met het doel om Institutionele investeerders te reisen. In sommt situaties is herstructurering vóór privati- niet verantwoord maakt. bemoeilijken. 
bereiken. Het kan uitgevoerd worden als volledige of seren noodzake ijk. Deze methode brengt ook met zich - Voorafgaande stap vóór de publieke aanbieding wanneer de - Behoefte aan mandaatgevende procedures. Bureaucrati-
gedeehelijke privatisering (vla gedeehelljke verkoop aan mee dat er naar een Investeerder gezocht moet worden. aanwezigheld van een tijdelijke aannemende partij sche toestanden kunnen het proces vertragen. 
privatepersonen wordt de onderneming getransformeerd noodzakelijk Is om de onderneming draalende te houden. 
naar een zogenaamde joint-venture). Nieuwe eigenaar Is bekend en kan worden geëvalueerd. 

Brengt met zich mee dat er enige mate van flexibilrtert nodig 
is tijdens de onderhandelingen, zulks als verkrijging van 
specffleke verplichtingen van de koper. De koper kan voord-
eten meebrengen (kennis van management, technologie, 
toegang tot markten, enz.). 

- Impliceert del de staatsonderneming is verkocht met haar 
gehele activa en passiva (er zijn urtzonderingen). 

3. Verkoop van bezittingen Verkoop van activa (bezittingen) in plaats van aandelen. Mernatieven: verkoop van sommige bezittingen door de - Waar verkoop van aandelen niet haalbaar Is, of niet tot de - Als de activa verkocht wordt als resurtaat van liquidatie of 
Private verkoop. Overdracht van eigendomsrechten en overheid, van de hand doen van enige bezittingen door de doelstelling behoort, komt de verkoop van Individuele activa grootschalige herstructurering, doen zich relevante proble-
het management. aan de koper. staatsonderneming of ontbinding (liquidatie) van publieke van pas. men als waardebepaling, scheiding, juridische structuur 

onderneming en verkoop van alle bezittingen, enz. In het - Deze methode laat toe dat de privatisering ook kan plaats- enz., voor. 
algemeen worden dezeUde procedures als bij privaat ver- vinden bij 'niet draaiende' staatsondernemingen. - Gerelateerde debet passiva worden vaak niet 
koop van aandelen toegepast. Rasuiteert vaak in een scheiding van activa en passiva. overgenomen door de koper van de activa van staatson~ 

de mem ing. 

4. Fragmentatie Reorganisatie van een staatsonderneming in aparte ge- Hangt af van de structuur van staatsonderneming. - Wanneer de doelstelling is alleen bepaalde componenten - Hangt af van de methode van privatisering en de toestand 
deelten (of éèn houdstermaatschappij met daaronder een te privatiseren is; wanneer de staatsonderneming een mo- waarin de Individuele component verkeert. 
aantal dochterondernemingen). Elk gedeeite zal dan nopolie heeft en afbreken In onderdelen de concurrentie zal 
apart geprivatiseerd worden. bevorderen; of wanneer de markt niet in staat Is de gehele 

staatsonderneming te absorberen. 
- Staat privatisatie van onderdelen toe wanneer er geen koper 

is voor de gehele onderneming. 
- Staat toepassing van verschillende privatiseringsmetheden 

voor verschillende onderdelen toe. 

5. Nieuwe Investering in de Primaire aandelen geplaatst bij de private sector (vermin- Publieke aanbieding of private emissie van nieuwe aande- - Toepasbaar wanneer de primaire doelstelling Is niet van de - lmplementatieproblemen, gerelateerd aan de publieke 

staatsonderneming derlng van overheldsaandelen door nieuwe Investering ten op basis van standaard procedures voor nieuwe emls- hand doen maar mogelijk maken van nieuwe private aan- aanbieding, private verkoop van de aandelen of transfer 
In plaats van verkoop van staatsaandelen). Meerder- sies, mogelijk In combinatie met van de hand doen van deel in de staatsonderneming. van activa, kunnen zich voordoen. 
helctshouder behoudt het recht op management. enige overheldsaandelen. Richt zich tot kaphaal problemen van ondergekaprtallseerde 

ondernemingen. Biedt flexibiliteit: gebruikt als eerste stap 
voor het verkoop van de staatsaandelen. 

6. Management/employée Verwerving van controle over staatsonderneming door Onderhandelingen tussen overheid, management, werkne- - De staatsonderneming moet redelijk beschikken over com- - Cash flow of andere zekerheden zijn vereist voor de over-

buy-out management en/of arbeidskrachten. OvernamE> door mers en de kredietverstrekkers om brede bereik van de potent, professioneel management en bekwame, stabiele ar- name door management/employée. 
management/employée buy-out bestaat un aankoop van aandelen-emissie te dekken. beidskrachten. - Risico's voor de werknemers. 
aandelen op krediet verstrekt door de verkoper (de over- - Leveragod buy-out, een manier van overdracht aan mana-
held) of door de financiële instrtuties. Ook wel genoemd gement en werknemers, ook met beperkte welvaart; stlmu-
als 'leveraged buy-out'. lans voor de produktiviteit. 
Transfer van management en eigendomsrechten aan de Mogelijk een oplossing voor de staatsonderneming welke 
kopers. niet op een andere manier te verkopen Is. 

Mogelijk een oplossing voor de werkgelegenheldsproblema-
tiek. 

---·-----
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Tweedegraadsmethoden van privatisering 1
: 

1. Financiële huur en mana- Geen eigendomsrecht transfer. Lease: vergoeding wordt Geen standaard methode. - Zou de voorkeur krijgen wanneer privatisering van eigen- - Voortgezette verantwoordelijkheid voor de financiële pass i-

gementovereenkomsten betaald aan de eigenaar van de produktie-faclllte~en, de domsrechten van de overheid in de staatsonderneming niet va bij de staat wegens de eigendomsrechten. (de staat 
leaser draagt volledige verantwoordelijkheld voor de geschikt of gewenst Is. Zou bemiddelen oplossingen moge- blijft aansprakelijk voor de passiva, o.a. de schulden). 
risico's. Management contract: eigenaar betaan voor de lijk te maken voor verkoop in de toekomst. - Managementcontract, eigenaar (de overheid) moet blijven 
managementkennls, omdat de manager de volledige De staat zou niet willen of niet in staat zijn om het eigen- zorgen voor de injectie van fondsen om de werkzaam he-
bestuurlijke en operationele controle heeft. Meerdere domsrecht te overdragen aan de private sector, maar wil het dan te ondersteunen. Onderhoud en vernieuwing komt ook 
varlatles bestaan. management aan de private sector overlaten. tot de verplichtingen van de staat te behoren. 

- Zou ook worden Ingepland als een tussenstap voor volledl-
ge privatisering. 

2. Uitbesteden - Publieke goederen en diensten worden na uit- beste- Na omschrijving van uit te besteden welk wordan kandida- - De diensten die normallter door de overheid worden verricht - Betrouwbaarheid, kwalrtelt, kennis en kunde van de aanne-
ding aangeboden door private personen. ten gevraagd hun offertes In te dienen. T oewljzlng kan en waarvoor de overheld ze~facilrte~en heeft, kunnen tegen mers van belang voor het slagen van de u~estedlng. 

- Opbrengstmaximalisatie Is mogelijk omdat toewijzing plaatsvinden door onderhandelingen met ;r,gadl~den, een bepaalde vergoeding overgedragen worden aan de - Continuiten kan problemen geven indien hetze~de werk 
na een compet~lef bledlngsprooes tot stand komt. maar rechtstreekse toewijzing door de autorhe en ge eurt aannemers. aan meerdere aannemers wordt toegewezen. 

- Vaak komen diensten van lagere overheden, zoals ge- ook. - Veelal komen gemeentelijke diensten als schoonmaken van - Verwarring kan ontstaan bij de consument na wegvallen 
meenten, In aanmerking voor u~besteding. straten, vuilnis ophalen, enz. in aanmerking voor u~este- van vertrouwde dienstverlening door de staat 

ding. - Sommige diensten lenen zich niet goed voor de uhbeste-
ding. Voor de aannemer is het niet aantrekkelijk om ver-
liesgevende taken aan te nemen. Dus sommige taken, ' 
waarvoor er geen markt Is, zijn niet urt te besteden en j 
moeten toch aangeboden worden door de staat. 

3. Verlenen van concessie- - In het algemeen komen 'natuurlijke staatsmonopolies' - Via een overeenkomst worden natuurlijke monopolies - Om vorming van private natuurlijke monopolies te voorko- - Private natuurlijke monopolies worden mlnder acceptabel ! 

rechten (franchising) In aanmerking om vla het verlenen van consessierech- volledig of gedeehelijk overgedragen aan private sector. men zou het te privatiseren publieke monopolie in meerdere gevonden dan publieke natuurlijke monopolies. : 
ten te worden geprivatiseerd - De overeenkomsttot consessieverlening komt na onder- stukken worden verdeeld om apart te wordan geprivatiseerd. - Wetgeving moet worden aangepast. (Anti-kartel wetgeving) 

- De natuurlijke monopolles zijn ontstaan om in bepaal- handelingen met de kandidaten tot stand. - Politiek gezien een moeilijk onderwerp. 
de sectoren van eoonomle de benodigde schaalgrootte 

I te kunnen behalen om voor de laagst mogelijke kosten 
te kunnen produceren. I 

- De consessierechten worden over het algemeen 
verleend aan diegene die de laagste kosten aan de 
consument doorberekend 

4. Dereguleren - De grenzen van de publieke economie worden vla - De overheld bepaah na onderhandelingen met de belan- Bij systematische toepassing goed om meer concurrentie In - Het is een macro ... conomische gereedschap. Dus daregu-
daze methode verder ingekrompen. gengroepen, zoals organisaties van werkgevers, werk- de economie te bewerkstelligen. Wat leidt tot kostprljsverla- lering moet ondersteund worden met andere regelingen. 

- Juridische rege~evingen en beperkingen opgelegd nemers en consumenten, welke sectoren van de econo- gingen van diensten en goederen. 
door de overhel worden opgeheven. mie moeten worden dereguleerd. 

- Controles op prijzen en lonen worden afgeschaft 
- Monopolies en subsidies aan de publieke ondernemln-

gen worden eveneens afgeschaft 

5. Stimuleren van private sector: - De overheld onttrekt zich aan de economische bedrij- Deze methoden zijn eigenlijk geen echte privatiseringen - Een zorgvuldige afweging dient gemaakt te worden, om te 
- liquidatie, fusie en overname vlgheld In desbetreffende sectoren en gaat privaat maar een gereedschap om de invloed van de publieke bepalen welke goederen en diensten wel door de overheid 
- ondersteunen van consumenten, Initiatief steunen vla investeringspremles, belasting- sector in de economie verder te doen afnemen. aangeboden moeten worden en welke door de private 

(grantslvoucher) voordelen, versnelde afschrijving, enz. - Na wegvallen van publieke dienstverlening kunnen de con- sector. 
- vrljwllllge organisaties - Liquidatie van de publieke ondernemingen verruimt da sumenten via tegoedbonnen verstrekt. door de overheid - Unlforrnltert In de dienstverlening zal na privatisering weg-

concurrentiemogelljkhedan voor de private sector. diensten elders van private personen kopen. vallen, dat neemt enige tijd voor gewenning onder de be-
- In plaats van dienstverlening gaat de overheld een - Vrijwillige organisaties kunnen een deel van de taken van volking. 

tegemoetkoming betalen aan de consumenten. overheid op zich nemen, zoals onderwijs, ouderenhulp, 
- Een natuurlijke vorm van privatisering 

notverlening vla vrijwillige organisaties. 
Is die- stichtingen actief in thuiszorg, enz. 

6. Andere methoden: - Gratis ver:strekken van diensten en goederen wordt - Het betreft hier za kan als tolwegen, eigen bijdrage in de - Wanneer de overheidsdiensten erg bureaucratisch worden, . ''""-H"''""'"'"---"'"'~·~ - bekostigen van publieke dlenstverle- afgeschaft. De consument betaa~ een bijdrage voor gezondheidskasten e.d. De overheid neemt beslissing dus mlnder efficiënt werken, is het een goed mlddel om dalen van de bevolking. 
ning vla bijdrage consumenten ~ebrulk van dienstverlening. om een bijdrage te vragen In de kosten. deze diensten te reorganiseren. - Politiek onderhevig aan Ideologische discussies. 

- vermlnderen van collectieve urtgaven - &organisatie van publieke dienstvertanlng om de - Via reorganisatie worden overbodige taken opgeheven. - De overheid onttrekt zich urt de sectoren waarin de prlvata 
verliezen In de publieke sector te beperkan. sector aanwezig is. 

11 . 
Voor deze tabel werd de onderstaande literatuur geraadpleegd: 

Vuylsteke, C., Techniques of Privatization ofState-Owned Enterprises, volurne I, The WorldBank, 3"druk, Washington, 1989 
Çelebi, Dr. I., Yeni Bir Dazen Anlay1~ Ozelle~tirme (-Een Nieuwe Orde-opvaning, Privatisering), (lstanbul: Milliyet, 2" druk, 1995) 
Suiçmez, H., Y!ldmm, 1?., Dünyada ve Türkiye'de Ozellqtirme Uygulamalan (-Privatiseringsprakrijken in de Wereld en in Turkije), (Ankara: MPM, Nationale Centrum voor Productiviteit, !"druk, 1993) 
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In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de privatiseringen in Turkije. Voor de analyse dient 
de theoretische basis zoals die gelegd is in paragraaf 2.1. De Turkse situatie zal in de Turkse sociaal
economische context worden onderzocht en geëvalueerd. 

2.2.1 
Privatiseren: motieven 

Het hoofdmotief van privatisering in Turkije wordt door de öiB als volgt aangegeven: 
- het zich onttrekken van de overheid aan de economie; de overheid moet zich bezighouden met 

haar kerntaken als defensie, gezondheid, onderwijs en infrastructurele investeringen;. 
- de economie overlaten aan de markt-mechanismen. 

Achter deze officiële filosofie schuilt echter een meer realistische motief waarom Turkije is begonnen 
met privatiseren: terugdringen van het financieringstekort. Turkije heeft jarenlang hoge begroting
stekorten moeten dekken met leningen tegen hoge rentetarieven. In tabel wordt deze duidelijk gemaakt 
aan de hand van de betalingsbalansen van periode 1986 -1993. Het grootste deel van deze tekorten 
zijn terug te voeren op de publieke ondernemingen, waaronder industriële staatsbedrijven en sociale 
verzekeringsinstanties. De verliezen van de industriële staatsbedrijven alléén bedroegen omgerekend 
5 miljard US$ in 1991 en voor 1995 verwacht de regering een verlies van ca. 2 miljard US$. Grafiek 
2.1 geeft de ontwikkeling van de resultaten van staatsbedrijven over de periode 1984-1994 weer. 

BETALINGSBALANS [miljoen US$] 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1 . Uitvoer (FOB) 7.583 10.322 11.929 11.780 13.026 13.667 14.891 15.610 

2. Invoer (CIF) -10.644 -13.551 -13.706 -15.999 ·22.581 -21.007 ·23.081 -29.772 

3. Handelsbalans (1 +2) -3.081 -3.229 -1.777 -4.219 -9.555 -7.340 -8.190 -14.162 

4. Andere Inkomsten: 
toerisme 950 1.476 2.335 2.557 3.225 2.654 3.639 3.959 
rente 341 382 374 684 917 935 1.012 1.135 
overige 2.047 2.337 3.297 3.857 4.791 5.726 5.800 6.749 

5. Andere u~gaven: 
toerisme -313 -448 -358 -565 -520 -292 -776 -934 
rente -2.134 -2.387 -2.799 -2.907 -3.264 -3.430 -3.217 -3.464 
overige -1.199 -1.327 -1.655 -2.004 -2.712 -2.794 -3.269 -3.434 

6. Totaal goederen en diensten -3.389 -3.196 -563 -2.597 -7.118 -4.841 -5.001 -10.148 

7. Overmakingen arbeiders/migranten 1.718 2.088 1.846 3.171 3.374 2.879 3.147 3.035 

8. Overige transfers (schenkingen en hulp) 221 324 332 423 1.144 2.245 912 733 

9. lopende rekening -1.450 -784 1.615 997 -2.600 283 -942 -6.380 

Tabel2.l Betalingsbalans van Turkije in de periode 1986-1993 

[Bron: Statistica! Y earbook of Turkey; State lnstitute of Stalistics Prime Ministry Repoblie of Turkey, Ankara, 1995] 

De verliezen van industriële staatsbedrijven worden grotendeels veroorzaakt door een te lage arbeids-
produktiviteit. Lage arbeidsproduktiviteit in de staatsbedrijven heeft allerlei oorzaken die hier niet 
behandeld zullen worden, maar tijdens de analyse van Sümer Holding A.$. komt dit onderwerp wel 
aan de orde. Het aandeel van de arbeidskosten in de kostprijs van eindprodukten bedraagt, met een 
groeiende tendens in de jaren na 1989, ca. 60%. Zie grafiek 2.2 voor het aandeel van arbeidskosten 
in de kostprijs van produkten van staatsbedrijven. In vergelijkbare industriële sectoren varieert deze 
tussen 5-25% van de kostprijs. 
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Grafiek 2.1 Jaarlijkse verliezen van de staatsondernemingen in Turkije. 
[Bron: Milliyer, Turkse dagblad van d.d. 28-06-1995 en YDK] 

Privatiseren 

De grootste gelduitgever in Turkije, de overheid, moet zich steeds meer in de schulden steken om 
de lonen door te kunnen betalen. De te hoge geldbehoefte van de overheid is volgens de economen 
de grootste oorzaak van de chronische inflatie in het land. Het gemiddelde inflatie-percentage bedroeg 
over de jaren 1980-1995 ca. 50% en over de periode 1985-1995 zelfs ca. 60% op jaarbasis. 

Aandeel van Lonen in de Kostprijs 
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Grafiek 2.2 Verloop van het aandeel van de loonkosten in de kostprijs. 
[Bron: Milliyer, Turkse dagblad van d.d 28-06-1995] 

2.2.2 
Privatiseren: doelstellingen 

1'~ 

De algemene doelstellingen zijn eveneens van toepassing voor Turkije. Maar er zijn ook doelstellin
gen die specifiek voor Turkije zijn. De meestvoorkomende doelstellingen in de Turkstalige literatuur 
zijn hieronder kort samengevat: 
1. verbeteren van functioneren van de marktregels in het economisch leven; 
2. via macro-economische politiek mogelijk maken van eerlijke concurrentie voor een industrietak 

als geheel in plaats van overheidsinterventies op micro-niveau; 
3. stimuleren van verbreding van kapitaaleigendom tot aan de onderste lagen van de bevolking; 
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4. herstructureren van de Turkse economie parallel aan de ontwikkelingen in de rest van de wereld; 
- nieuwe technologieën en 'know-how' binnenhalen; 
- nieuwe markten aanboren; 
- verbeteren van de concurrentiepositie van de Turkse economie op de lange termijn; 
- controleren van natuurlijke monopolies en bestrijden van verticale overnames. 

De Turkse regering heeft in 1985 een aantal consultant ftrma's waaronder The Morgan Guaranty Trust 
Company of New York, Price Waterhouse en een aantal Turkse ontwikkelingsbanken, aangetrokken 
om de overheid te helpen een omvangrijk privatiseringsprogramma op te stellen Deze ftrma's hebben 
na een vooronderzoek een lijst met 14-tal doelstellingen opgesteld. Deze lijst werd verdeeld onder 
een 20-tal overheidsfunctionarissen die te maken hebben met privatisering om een rangschikking van 
doelstellingen, naar mate van belangrijkheid, op te stellen Na puntentelling ontstond de volgende 
tabel2.2. 

DOELSTELLINGEN % 

I. Marktkrachten mogelijk maken om de economie in beweging te brengen 74 

2. Verhogen van produktiviteit en effectiviteit 68 

3. Vermeerderen van verscheidenheid en hoeveelheid en verbeteren van de kwaliteit van aangeboden goederen en 58 
diensten 

4. Verspreiden van eigendom van aandelen 56 

5. Versnellen van de ontwikkeling van kapitaal- en aandelenmarkten 53 

6. Minimaliseren van fmanciering van staatsbedrijven uit de schatkist 45 

7. Verminderen van prijzen van monopolistische staatsbedrijven en indirecte belastingen 42 

8. OverheidsfWictionarissen 'vrij' laten bij opstellen van het beleid en de daaruit vloeiende regelgevingen. 42 

9. Aantrekken van moderne technologieën en managementtechnieken 42 

10. Verhogen van de arbeidsproduktiviteit door aandelen te verkopen aan werkenden 40 

11. Het evenwicht tussen publiek en privaat ondernemerschap te doen veranderen in de richting van privaat onderne- 40 
merschap 

12. Versterken van internationale economische en politieke banden via aantrekken van buitenlandse investeringen 39 

13. Verhogen van opbrengsten van kapitaalinvesteringen 34 

14. Bezorgen van inkomsten voor de staat 32 

Tabel 2.2 Rangschikking van de doelstellingen door de hoge overheidsfunctionarissen. 
[Bron: DPT, Staatsplannings-organisatie] 

Concluderend kan gezegd worden, dat de belangrijkste doelstelling van het privatiseringsprogramma, 
marktkrachten mogelijk maken om de economie in beweging te brengen, ook de belangrijkste 
doelstelling van de overheid is. Daarentegen is doelstelling 14 duidelijk van minder belang. Doelstel
ling 11 laat zien dat politisering van privatisering niet zo belangrijk is. Dit wijst erop dat er een 
bepaalde mate van consensus tussen de economische bureaucraten is. 

In het zevende 5-jaren ontwikkelingsplan (1996- 2000) worden de doelstellingen van privatisering 
als volgt geformuleerd: 

"Het hoofdmotiefvan het privatiseringsprogramma: integreren van de Turkse economie in de wereldmarkten, eerst door 
middel van een deuane-unie-overeenkomst met de EU, (inmiddels per 1 januari 1996 al een feit, aut.) later een volledig 
lidmaatschap van de EU. Hiervoor moet de economie op een concureerbaar niveau worden gebracht, via produktiviteitsver
hoging en kostenbeheersing. Ook moeten aan voorwaarden voor het fUnctioneren van het vrije-markt-mechanisme voldaan 
worden. Om deze deelstellingen te halen zullen de publieke economische ondernemingen snel worden geprivatiseerd 
Zodeende wordt enerzijds spreiding van kapitaal onder de bevolking en technologische vernieuwing bewerkstelligd, 
anderzijds zal het mogelijk zijn om het financieringstekort te verdringen, de dntk van de overheid op jinancie1e markten 
te verminderen en tenslotte de schulden-accumulatie van de overheid te verlagen. 12

" 

12 T.C. Ballbakanhk Devlet Planlama Te~kilatt (=Staatsplannings-Organisatie van Premierschap van Republiek Turkije), Yedinci Be~ 
Yllltk Kalkmma Plam (=Zevende vijfjaren ontwikkelingsplan) 1996-2000, (Ankara: DPT, 1995, pp 137-141) 
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2.2.3 
Privatiseren: methoden 

a) Juridische aspecten 

De eerste juridische regelgeving met betrekking tot privatisering is tot stand gekomen met de wet 
2983. Deze wet, aangenomen in 1984, maakte het aangaan van joint-ventures tussen de publieke 
ondernemingen en private ondernemingen mogelijk. Daarnaast werd geregeld dat exploitatie van 
publieke ondernemingen voor bepaalde perioden aan private personen mag worden overgelaten. 

In 1986 werd een andere wet van toepassing: de wet 3291. Deze wet regelde principes met betrekking 
tot de privatisering van publieke ondernemingen. Zo werden er criteria gegeven voor het in aanmer
king komen tot privatisering. Het kabinet trok de bevoegdheid om te bepalen welke publieke 
ondernemingen geprivatiseerd worden naar zich toe. Met de uitvoering van privatisering werd een 
nieuw in het leven geroepen organisatie TKKOI - Bestuur Collectieve Woningbouw en Publieke 
Participatie - belast. Deze organisatie werd eveneens belast met financiering en uitvoering van de 
collectieve woningbouw. In april1990 werd TKKOI onderverdeeld in 2 organisaties te weten: TKI
Bestuur Collectieve Woningbouw- en KOl- Bestuur Publieke Participatie-. KOl kreeg de uitvoering 
van privatisering als hoofdtaakstelling. 

Al deze wetten en regelgevingen gingen niet verder dan het aangeven van een aantal algemene 
principes. Een juridisch goed gefundeerde privatiseringswetgeving, die vooral ook praktische zaken 
regelt, was nog niet tot stand gekomen. Beperkte bevoegdheden van het kabinet en het KOl leverden 
in de aanloopfase en tijdens de uitvoering veel tijdverlies op en verlengden het privatiseringsproces 
onnodig. Aan complicaties tijdens of na de privatisering, zoals sociale problemen ( werkloosheidsver
zekering voor het personeel van publieke ondernemingen), werd in de wetten helemaal geen aandacht 
besteed. 

Toch werden vanaf 1985, het aanvangsjaar van privatiseringen, tot eind 1994 van de ondernemingen 
die in aanmerking kwamen voor privatisering meer dan de helft volledig geprivatiseerd via de wetten 
2983 en 3291. Een enkele uitzondering daargelaten echter, enkele cementfabrieken van de publieke 
onderneming ÇITOSAN, betroffen de volledige privatiseringen het afstoten van de aandelen van 
private ondernemingen waarin de staat een minderheidsbelang had. 

De regering heeft een aantal pogingen ondernomen om het privatiseringsproces te versnellen. Na 
de fmanciële crisis van 1994 trachtte ze een aantal zwaar verlieslijdende staatsbedrijven zoals 
KARDEMIR (ijzer- en staalfabriek), EBK (Vlees en Vis), SÜMER HOLDING A.$ .. (textiel conglome
raat) per decreet te privatiseren. Zodoende wilde de regering af zijn van de bureaucratische beslom
meringen en meer vaart zetten achter het privatiseringsproces. Echter, in het parlement was altijd al 
een aanzienlijke verzet tegen het privatiseren, voornamelijk onder de kamerleden van Sosyal Demo
krat Halkçl Parti (SHP) - de Sociaal Democratische Populistische Partij. Ondanks het feit dat de SHP 
een regeringscoalitie met de conservatieve Dogru Yol Partisi (DYP)- Partij van Juiste Pad- vormde 
en mede de decreten had ondertekend, wilden een aantal leden de decreten toch aanvechten bij het 
Constitutionele Hof. De oppositievoerende partijen Anavatan Partisi (ANAP) -Moederland Partij
initiator van privatiseringen onder leiding van premier Özal en islarnistische Refah Partisi (RP) -
WelzijnsPartij - zijn op zich niet tegen privatisering, maar hadden wel moeite met het per decreet 
uitvoeren van privatisering. De benodigde 90 stemmen om deze decreten te laten toetsen aan de 
grondwet door het Hof, 20% van 450 (toenmalige aantal kamerleden), werden ruimschoots gehaald 
en het Constitutionele Hof nam het bezwaar in behandeling. De uitspraak van het Hof vernietigde 
de decreten en privatiseringen op grond van deze decreten kwamen daardoor te vervallen. Dit voorval 
laat zien dat er in Turkije onder de kamerleden geen consensus bestaat over de noodzakelijkheid van 
privatiseringen, maar tegelijkertijd kan ook gezegd worden dat de zaken juridisch niet netjes zijn 
aangepakt. Om deze belemmeringen op te heffen, hebben de politiek partijen gezamenlijk een nieuwe 
wet op de privatisering opgesteld. 
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Deze, wet 4046, werd op 27 november 1994 in werking gesteld. Hoofdpunten van de wet 4046: 

- Hoge Raad voor Privatisering, ÖYK, is in het leven geroepen (belast met organisatorische aangelegenheden rond de 
privatisering); ... 

- Het Voorzitterschap van Privatiseringszaken, OIB, is opgericht (belast met uitvoering van privatisering); 
- voor eventueel banenverlies tijdens of na de privatisering wordt aan de betrokkenen een extra vergoeding toegekend naast 

een schadeloosstelling conform de geldende CAO-afspraken of wettelijke bepalingen; 
- oprichten van een Privatiseringsfonds, o.m. belast met het betalen van sociale hulp aan het personeel van te privatiseren 

bedrijven; 
- omvang van privatisering wordt verruimd. Naast staatseconomische bedrijven en deelnemingen van deze bedrijven komen 

ook andere publieke ondernemingen in aanmerking voor privatisering; 
- om vervroegde pensionering te stimuleren komen werkenden die voldoen aan de criteria, de pensioengerechtigde leeftijd 

behaald hebben of het voor pensionering vereiste aantal werkdagen hebben gewerkt, in aanmerking voor een uittredingspre
mie van 30% op de normale pensioneringspremie mits zij binnen twee maanden na behalen van het recht op pensionering 
bereid zijn te vertrekken; 

- er zijn regels opgesteld om banenverlies van werkenden met ambtenarenstatus en mensen die op contractbasis werken, op 
te vangen door ze door te schuiven naar de vacante functies elders binnen de publieke ondernemingen; 

- opbrengsten na privatiseringen mogen niet gebruikt worden voor algemene uitgaven en investeringen in het staatsbudget; 
- in strategisch belangrijke ondernemingen houdt de staat na privatisering preferente aandelen, zg. 'golden shares'. 

b) De procedure 

Het kabinet bepaalt of een publieke onderneming geprivatiseerd moet worden. Indien het kabinet 
besluit te privatiseren wordt de onderneming overgedragen aan öiB. Deze laat de onderneming 
inspecteren door onafhankelijke controlefrrma's. Het financieel gebeuren wordt opnieuw georganiseerd 
volgens de internationale 'accountancy-standarts'. Vervolgens wordt, door ingehuurde fmancieel
technische consultants, een informatiedocument ('information memorandum') over de onderneming 
opgesteld. Deze consultants evalueren de onderneming zowel technisch als fmancieel. De onderne
ming wordt gerehabiliteerd indien er behoefte blijkt te zijn. Inhoudelijk wordt er een inventarisatie 
gemaakt van gebruikte machines, produktieproces en andere technologische aspecten. Er wordt ook 
gerapporteerd over de sector waarin de publieke onderneming actief is en over de eventuele concur
renten. De onderneming wordt onderzocht op de aspecten fmanciering, boekhouden, marketing, 
produktiemanagement, personeel en organisatie. Tekortkomingen worden gesignaleerd en aanbevelin
gen worden gegeven. Daarnaast worden toekomstige investeringsplannen, nodig om ontwikkelingen 
in de sector te blijven volgen, geëvalueerd. Benodigde fmanciële middelen en andere maatregelen 
worden vastgelegd. Ook wordt door de financiële consultant een evaluatie gemaakt van achtergronden 
van de sector en de concurrenten op (inter)nationale niveau waarin aspecten als produktie, export, 
import, marktgegevens en concurrentie de aandacht krijgen. De consultant-frrma's stellen ook een prijs 
voor de onderneming vast. Hiervoor gebruiken zij verschillende, internationaal geaccepteerde, taxatie
methoden. De verkoopprijs per aandeel hangt af van de privatiseringsmethode. Nadat de consultant 
firma's hun werk voltooid hebben, wordt de verkoopstrategie bepaald. In Turkije kiest de regering 
vaak voor volledige privatisering in plaats van tijdelijke en gedeeltelijke privatisering. Volledige 
privatisering omvat publieke aanbieding van de aandelen, verlate publieke aanbieding (eerst volledige 
private verkoop en na afgesproken tijd gedeeltelijke publieke aanbieding van de aandelen) en private 
verkoop. 

Publieke aanbieding van de aandelen: öiB geeft opdracht aan de consultant frrma's om een 
marktafhankelijke prijs per aandeel vast te stellen. De privatisering wordt via (inter)nationale media 
bekend gemaakt. Alle informatie over de onderneming, inschrijving e.d. vastgesteld in een prospectus 
wordt beschikbaar gesteld aan de intermediaire instanties, banken of aandelencommissionairs. De 
geïnteresseerden kunnen daar terecht voor inschrijving en aanvullende informatie. De toewijzing en 
verkoop van de aandelen worden ook door deze intermediaire instanties gerealiseerd. 

Verlate publieke aanbieding: öiB maakt de privatisering via (inter)nationale media bekend. 
Inschrijvingen met een prijsofferte worden ingediend bij öiB of bij aangewezen fmanciële consultant, 
meestal een investeringsbank. Na onderhandelingen met de kandidaten blijft één kandidaat over. Na 
goedkeuring van deze frrma door ÖYK, De Hoge Raad voor Privatisering (belast met organisatorische 
aspecten van privatisering), is de verkoop een feit. 
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Tijdens privatisering is openheid (transparency) een zeer belangrijk aspect. Echter, vóór en tijdens 
de onderhandelingen worden absoluut geen gegevens over aantal inschrijvingen, gedane prijsoffertes 
e.d. vrijgegeven. Dit zorgt voor meer concurrentie en uiteindelijk meer opbrengsten voor de staat. 
Indien de onderhandelingen niet succesvol verlopen, wordt opnieuw begonnen met de procedure. In 
de onderhandelingen worden door de öiB de volgende criteria gehanteerd: 
- prijs en betalingsvoorwaarden; 
- toekomstvisie over Turkije (bij buitenlandse kandidaat); 
- specialisaties; 
- technologische vernieuwingen; 
- potentieel voor export en deviezenopbrengst; 
- werkgelegenheidspolitiek; 
- werk- en investeringsplannen; 
- institutionele structuur. 

De opbrengsten uit privatisering worden beheerd door een speciale commissie binnen het kabinet. 
Ze mogen niet als een eenmalige bate opgevoerd worden op het staatsbudget en moeten uitgegeven 
worden om kosten van privatisering, rehabilitatie van te privatiseren ondernemingen en infra-structure
le investeringen te betalen. 

Dit zijn de meest voorkomende vormen van privatisering in Turkije. De procedures bij de overige 
privatiseringsmetboden zijn ook vastgelegd, maar om details te vermijden worden ze hier niet 
behandeld. 

2.2.4 
Privatiseren: planning/uitvoering periode 1985-1995 

Openheid in zaken is een zeer belangrijk aspect tijdens privatiseren. De Turkse overheid heeft dat 
ook ingezien: alle beslissingen omtrent privatisering worden meteen publiekelijk meegedeeld via de 
landelijke media. De ÖÎB geeft elke maand een informatiebulletin uit waarin alle vorderingen van 
het privatiseringsproces zijn opgenomen. De volgende informatie is gedeeltelijk ontleend aan het 
meest recente informatiebulletin van öiB. 

Lijst van de te privatiseren publieke ondernemingen 
Vanaf 1985 werden 153 ondernemingen op de lijst van te privatiseren ondernemingen geplaatst. Van 
deze 153 zijn een groot aantal voor 100% in staatshanden. Een ander gedeelte betreft ondernemingen 
waarin het aandeel van de staat groter is dan 50% en de rest zijn minderheidsdeelnemingen. Een 
onderneming kan uit één bedrijf bestaan, maar ook uit meerdere bedrijven, b.v. Sümer Holding A.~. 
bestaat uit 33 bedrijven, 7 meerderheidsdeelnemingen, 20 minderheidsdeelnemingen, 134 verkoopwin
kels en 325 verkoopvertegenwoordigingen. Tot en met 1995 zijn 89 ondernemingen volledig gepriva
tiseerd en anno 1996 staan nog 56 ondernemingen op de lijst. 
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Totaal overzicht gerealiseerde privatiseringen 
In tabel 2.3 wordt een totaal overzicht van privatiseringen in periode 1986-1995 gegeven. 

TOEGEPASTE PRIVATISERINGSMETHODEN 1986·1993 1994 1995 Totaal 
[US$] [US$] [US$] [US$] 

1. Blok verkoop 956.022.258 7.753.981 312.881.455 1.276.657.694 

2. Verkoop van activa 16.142.649 4.613.731 180.921.314 201.677.694 

3. Publieke aanbieding van de aandelen 430.373.024 2.824.239 0 433.197.263 

4. Internationale Institutionele aanbieding van de aandelen 0 330.000.000 0 330.000.000 

5. Verkoop aandelen op IMKB13 435.869.450 66.562.788 19.735.817 522.168.055 

6. Verkoop van niet afgekregen bedrijfsgebouwen 14.377.166 0 0 14.377.166 

TOTAAL 1.852. 784.547 411.754.739 513.538.586 2.778.077.872 

Tabel 2.3 Gerealiseerde privatiseringen in de periode 1986-1995 naar methode van privatisering. 
[Bron: Informatie-bulletin Türkiye'de Ozelleytirme -Privatisering in Turkije- een uitgave van OiB, 1995] 

Tabel 2.3 en grafiek 2.3 laten zien dat de privatiseringen na 1994 in een stroomversnelling zijn 
geraakt. Werd er in de periode 1986-1993 per jaar gemiddeld voor US$ 230 miljoen geprivatiseerd, 
in 1994 en 1995 is dit verdubbeld. 

Gerealiseerde privatiseringen 1986-1995 
Metb. vao privatisering en opbrengs1en 

Verkoop geboo..,n (0.5%) 

IMKB (18.8%) /_/ ___ _ 

/ 

Blok verknop (46.0%) 

Grafiek 2.3. Procentuele verdeling van opbrengsten naar de methode van privatisering. 
[Bron: Informatie-bulletin OiB, 1995) 

Daarnaast vonden er in 1994 opmerkelijk weinig privatiseringen via methoden 1, 2 en 3 plaats. Dit 
komt door politiek touwtrekken in het parlement zoals dit onder de paragraaf juridische aspecten is 
behandeld. In 1995, werd de verkoop van aandelen op IMKB ernstig bemoeilijkt door het slechte 
beursklimaat. Na de fmanciële crisis van april 1994 (tekort aan vreemde valuta om de import te 
fmancieren) was de beursindex op US$ basis binnen de kortste tijd gehalveerd en is daar ook in 1995 
niet bovenop gekomen. 

1. Blokverkoop: via deze methode werden, in de periode 1985-1995, 70 bedrijven volledig 
geprivatiseerd. Dit is de meest gebruikte methode van privatisering. Ze wordt geprefereerd om haar 
eenvoud: er wordt namelijk een bodemprijs voor het desbetreffende bedrijf vastgesteld en meteen 
daarna wordt via de landelijke media geadverteerd. De kandidaat-kopers kunnen hun schriftelijke 
offerte indienen bij öiB waarna de onderhandelingen beginnen. De öiB maakt haar beslissing, die 
vergezeld wordt van de goedkeuring door het kabinet, via de Staatscourant bekend. 

n IMKB, lstanbul Menkul K1ymetler Borsas1 - Aandelenbeurs van Istanbul 
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De gehele procedure neemt, afhankelijk van het te privatiseren bedrijf, 3 tot 6 maanden in beslag, 
waarvan ca. 1 maand voor de advertenties. 

2. Verkoop van activa: via deze methode zijn tot en met 1995 108 bedrijven, werkmaatschappij
en, minderheidsdeelnemingen en vaste activa zoals gebouwen, grond en andere bezittingen verkocht 
aan private personen. Dit is een methode die toegepast wordt bij minder grote bedrijven. 

3. Publieke aanbieding van aandelen: hier is sprake van een afnemende voorkeur voor de 
publieke aanbieding van aandelen. Zie tabel 2.4 voor meer details. De aandelen van deze bedrijven 
worden verhandeld op de IMKB. De aandelenbeurs in Istanbul werd opgericht in 1986. In de 
beginjaren heeft IMKB, vooral door de stimulerende maatregelen van de overheid, een flinke groei, 
voor zowel wat betreft aantal beursgenoteerde bedrijven als de dagelijkse omzet, te zien gegeven. 
De publieke aanbieding van de aandelen van staats- bedrijven op de IMKB is het vertrouwen in de 
kapitaal- en aandelenmarkten in Turkije ten goede gekomen. Maar publieke aanbieding verloopt bij 
grotere aanbiedingen problematisch. Omdat de aandelenbeurs niet de omvang heeft om alle uitge
brachte aandelen te absorberen. Daardoor worden er met mondjesmaat aandelen op de IMKB te koop 
aangeboden. 

ONDERNEMINGEN Aandeel öiB aangeb. aandelen Datum Prijs per aandeel 
[%] [%] [US$] 

ERDEMiR (ijzer- en staal) 48,65 2,93 1990 

ARÇELiK (huishoud. app.) 13,32 5,83 1990 

BOLU ÇiMENTO (cement) 34,50 10,38 1990 

ÇELiK HALAT (staal) 19,42 13,25 1990 

PETKiM (chemie) 99,97 8,08 1990 

KONYA ÇiMENTO 39,87 31,13 1990 

ÜNYE ÇiMENTO 49,21 2,96 1990 

MARDIN ÇiMENTO 46,23 25,46 1990 

THY (Turklsh Airlines) 100,0 1,55 1990 

ADANA ÇiMENTO A 23,86 17,16 1991 

ADANA ÇiMENTO B 23,42 17,16 1991 

MIGROS (levensmidd. keten) 42,22 36,40 1991 

DiT A$ (zeevaart) 14,77 2,51 1991 

TÜPRA$ (olie raHinaderijen) 100,0 1,66 1991 

PETROL OFiSI (olie produkten) 100,0 4,02 1991 

TOFA$ TÜRK (I) (auto, FIAT) 23,13 0,85 1991 

TOFA$ TÜRK (11) 4,46 0,13 1994 

TOTAAL 

Tabel 2.4 Gerealisee'de privatiseringen in de periode 1986-1995 via publieke aanbieding van aandelen. 
[Bron: Informatie-bulletin Türkiye'de Oz.elle~nne -Privatisering in Turkije- een uitgave van OiB, 1995] 

4,66 

8,52 

5,05 

5,45 

0,94 

9,00 

3,60 

17,78 

1.07 

81,08 

9,00 

2,40 

1,77 

0,49 

0,99 

4,35 

3,94 

T at. opbrengsten Aantal inschrijvingen 
[US$] 

53.105.711 33.953 

19.890.196 12.618 

8.268.150 8.157 

7.750.179 6.517 

150.617.183 76.119 

17.663.979 6.396 

927.162 281 

9.161.501 1.280 

4.976.165 2.488 

25.162.623 3.355 

2.795.847 3.355 

5.609.246 3.951 

219.411 1.263 

6.036.589 15.456 

14.386.888 17.206 

6.119.572 3.147 

2.824.239 801 

335.514.642 192.988 

Een aantal bedrijven is via een combinatie van 2 methoden, publieke aanbieding en blokverkoop, 
geprivatiseerd. In tabel2.5. zijn deze privatiseringen opgenomen. Hier valt op dat vooral winstgeven
de en enigszins bij de bevolking bekende bedrijven via deze methode geprivatiseerd zijn. De overheid 
wilde zo twee vliegen in één klap vangen: verspreiding van aandelen onder de bevolking en betrekken 
van een solide management. Daarnaast zijn 5 cementfabrieken aan de Franse SCF met de methode 
blokverkoop verkocht. Een clausule in de verkoopovereenkomst stelt dat 5 jaar na aankoop 49% van 
de aandelen aan het publiek moeten worden aangeboden. Dit is duidelijk een methode om de 
zwakheid van aandelenmarkten te compenseren. De overheid denkt kennelijk dat de aandelenmarkten 
na vijf jaar een sterkere positie zullen hebben. 

4. Internationale institutionele aanbieding van de aandelen: deze methode werd maar 
één keer toegepast voor de verkoop van aandelen van TOFA~ autofabriek. TOFA~ bouwt al jaren 
auto's onder licentie van FIAT Auto S.p.A. uit Italië. De staat verkocht van haar belang van 21.13% 
in TOFA~ 16.67% aan FIAT Auto S.p.A. en kreeg daarvoor US$ 330.000.000 vergoed. 
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De internationale institutionele beleggers zijn niet in de rij gaan staan voor de zwaar verlieslijdende 
Turkse bedrijven. Maar de zeer moderne telecommunicatie-poot van PTT, die in de loop van 1996 
zal worden geprivatiseerd, zal volgens de regering veel buitenlandse beleggers trekken. 

5. Verkoop aandelen op IMKB: de overheid heeft haar aandelen in de beursgenoteerde 
bedrijven aangeboden op de IMKB. Dit betreft 25 bedrijven, hiervan zijn 5 bedrijven, waaronder THY 
- Turkse Nationale Luchtvaartmaatschappij - , PETKIM Holding A.~. (petro-chemische industrie) 
en andere staatsreuzen nog voor het grootste gedeelte in handen van de staat. 

6. Verkoop van niet afgekregen bedrijfsgebouwen: deze betreffen bedrijfsgebouwen die 
niet afgebouwd zijn door allerlei oorzaken. In totaal zijn 15 fabrieksgebouwen op deze manier 
geprivatiseerd. Voor de helft waren deze fabrieken gebouwd onder de hoede van Sümer Holding A.~. 
Het betreft veelal textiel- en schoenfabrieken die in het arme oosten van Turkije waren begonnen. 

ONDERNEMINGEN Aandeel öiB aangeb. aandelen Datum Prijs per aandeel Tot. opbrengsten 
[%] [%] [US$ [US$] 

AFYON ÇiMENTO 
• Blokverkoop 99,60 51,00 1989 13.000.000 
- Publieke aanbieding 48,60 39,87 1991 8,10 8.422.698 

TOFA$ OTO TiCAREl 
- Blokverkoop 39,00 16,00 1991 13.070.000 
- Publieke aanbieding 23,00 1,36 1991 3,50 966.248 

NiGDE ÇiMENTO 
- Publieke aanbieding 99,84 12,72 1991 41,25 2.647.286 
- Blokverkoop 87,12 87,10 1992 22.500.000 

ÇUKUROVA ELEKTRiK 
- Publieke aanbieding 18,65 5,45 1990 9,50 38.829.409 
- Blokverkoop 11,50 11,25 1993 81.096.791 

KEPEZ ELEKTRiK 
• Publieke aanbieding 42,05 8,14 1990 5,75 9.390.359 
- Blokverkoop 25,39 25,39 1993 33.158.988 

NETA$ 
- Blokverkoop 49,00 20,00 1993 27.816.447 
- Publieke aanbieding 29,00 7,75 1993 0,60 8.723.623 

GiMA 
• Publieke aanbieding 54,68 4,15 1991 1,00 406.902 
- Blokverkoop 50,38 94,05 1993 21.787.413 

TELETA$ 
- Publieke aanbieding 40,00 22,00 1988 4,25 13.090.225 
- Blokverkoop 18,00 18,00 1993 21.002.400 

USA$ 
- Blokverkoop 100,00 70,00 1989 14.450.000 
• Publieke aanbieding 30,00 30,00 1993 2,50 15.205.871 

TOTAAL 335:514.642 

Publieke aanbieding: 97.682.621 
Blokverkoop: 247.882.039 

Tabel 2.5 Gerealiseerde privatiseringen in de periode 1986-1995 via de combinatie publieke aanbieding van aandelen en blokverkoop. 
[Bron: Informatie-bulletin Türkiyóle Oze/le~rme -Privatisering in Turkije- een uitgave van OiB, 1995] 

Aantal inschrijvingen 
(excl. inst. beleggers) 

12.591 

3.147 

1.125 

22.184 

8.320 

4.897 

283 

41.695 

4.672 

98.914 

Privatiseringen waarvan de procedure nog loopt: in totaal staan er nog steeds 56 ondernemingen 
op de lijst van te privatiseren ondernemingen. De nieuw, maart 1996, gevormde regering van Turkije 
heeft een snellere doorvoering van privatisering in haar regeringsprogram opgenomen. De grootschali
ge privatiseringen moeten nog komen. De telecompoot van PTT, staatsbanken, elektriciteitproduceren
de en distribuerende bedrijven, cementfabrieken, petro-chemische industrie, ijzer- en staalfabrieken, 
olie-raffmaderijen, enz., worden in de komende jaren geprivatiseerd. 
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3 
SHAS EN DOELSTELLINGEN VAN PRIVATISEREN 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de geschiedenis van Sümer Holding A.~. (SHAS). Daarna 
wordt, om het staatsbedrijf in de economisch context te plaatsen, ingegaan op de volgende onderwer
pen: produktie-activiteiten van SHAS, plaats van SHAS in de Turkse textielindustrie en doelstellingen 
van privatisering van SHAS. 

3.1 
Geschiedenis van SHAS 

SHAS werd door Atatürk, stichter van de Turkije, op 11 juli 1933 gesticht. Als hoofdtaakstelling 
kreeg SHAS het op korte termijn mogelijk maken van een grootschalige industrialisatie van Turkije. 
Het stichten van SHAS markeert ook het systematische begin van de industrialisatiestrategie via het 
oprichten van staatsbedrijven. Motieven voor de oprichting waren vastgelegd in de oprichtingswee4

, 

enkele zinnen uit deze wet maken de doelstellingen duidelijk: 
"Het effectief en harmonieus laten verlopen van de industrialisering dcor gebruik te maken van alle beschikbare middelen 
als eigendcmmen, bronnen en economische aspecten ... Het realiseren van de oprichting van industriële sectoren die op 
de prioriteitenlijst in het industrialisatie-programma van de staat staan. .. Zorgen voor de continuïteit van industrialisering 
door het opleiden van voldoende personeel... Het verrichten van feasibility-stu.dies en opzetten van projecten voor 
overheidsinvesteringen, tevens het oprichten en besturen van deze staatsbedrijven ... Zoeken naar oplossingen om de 
nationale industrie verder te ontwikkelen ... " 

SHAS heeft ondermeer door het oprichten van ijzer-, staal- en cementfabrieken het land helpen 
opbouwen. Papierfabrieken hebben in papierbehoefte van alfabetisatiecampagnes voorzien. In de 
textielsector heeft SHAS de rol van pionier gekregen. Ze heeft door het oprichten van katoen- en 
wolverwerkende fabrieken en schoenfabrieken de Turkse bevolking in haar behoefte aan kleding en 
schoeisel voorzien. Tot 16 juli 1993 had SHAS ook een bankafdeling: de Sümerbank, met 49 filialen. 
Deze werd omgezet in een aparte NV en is per augustus 1995 volledig geprivatiseerd. SHAS heeft, 
per eind 1995, 29 produktiebedrijven die actief zijn in de katoen- en wolverwerkende sectoren en 
de confectie-, leer- en chemiesectoren. V oor de verkoop heeft SHAS één bedrijf, 17 regiodirectoraten, 
135 aangesloten verkoopwinkels en 325 verkoopvertegenwoordigingen. Daarnaast zijn er 2 inkoopbe
drijven en één bedrijf voor R&D. In totaal heeft SHAS dus 33 bedrijven, 8 NV's (met meerderheids
aandelen) en 20 minderheidsdeelnemingen. De omvang van het personeelsbestand bedroeg, per eind 
1994, 28.745 waarvan 22.951 de status van werknemer en 5.794 de status van ambtenaar hadden. 

Volgens het 'Hoofdplan voor Privatisering', opgesteld door de Amerikaanse Morgan Bank in opdracht 
van DPT, bevindt SHAS zich in de tweede groep van mogelijk te privatiseren bedrijven. Volgens 
dit rapport15 kunnen sommige bedrijven van SHAS in de huidige staat verkocht worden aan private 
personen. Enkele bedrijven hebben behoefte aan rehabilitatie alvorens te worden geprivatiseerd en 
de rest van de bedrijven moet hun poorten sluiten. Het plan voorziet dus in de fragmentatie van 
SHAS. Vanzelfsprekend liggen daar argumenten aan ten grondslag, zoals de zwakheid van de Turkse 
kapitaalmarkt waardoor er geen enkele private persoon of onderneming in staat is om een reus als 
SHAS als geheel te kopen. Daarnaast is privatisering in delen voordelig voor de overheid. De 
produktie-eenheden van SHAS zijn namelijk vroeger gebouwd op goedkope grond. De grond is 
tegenwoordig veel waard door zijn geschiktheid als bouwgrond voor winkelcentra of woningen: de 
produktie-eenheden liggen midden in de vastgegroeide steden en daar heerst een tekort aan bouw
plaatsen. Berekeningen laten zien dat de gronden waarop produktie-eenheden van SHAS zijn gebouwd 
veel meer waard zijn dan het bedrijf met zijn gebouwen en machines erbij. In hoofdstuk 5 wordt een 
voorbeeld voor deze berekeningen gegeven. 

14 Sümerbank Kantmu - Wet op Sümerbank - , Wet no:2262, (Staatsdrukkerij, Ankara, 11 jtmi 1933) 

15 The Morgan Bank, Hoofdplan van Privatisering, (DPT: Ankara, 1986) 



26 Sümer Holding A.~. en doelstellingen van privatiseren 

Aansluitend op het rapport van DPT werd SHAS, per 11.09.1987 door een besluit van het kabinet, 
opgenomen in het bestand van te privatiseren publieke ondernemingen. Zodoende kwam SHAS onder 
de hoede van KOl, voorloper van öiB. Eind 1995, na gedurende ruim 8 jaar op de lijst van te 
privatiseren bedrijven te hebben gestaan, was er nog geen enkele produktie-eenheid van SHAS 
geprivatiseerd. In februari 1996 werden echter ineens 7 van de 10 te koop aangeboden bedrijven 
verkocht aan private personen. De verkoopaktes zijn door het kabinet bekrachtigd. In het begin van 
de jaren 1990 waren 325 verkoopwinkels overgedragen aan private sector (ze werden grotendeels 
overgenomen door eigen personeel). 

3.2 
Produktie-activiteiten van SHAS 

SHAS is hoofdzakelijk actief in de sectoren textiel, chemie en schoenen vervaardiging. Daarnaast heeft 
zij minderheidsdeelnemingen in ondernemingen in andere sectoren. 83% van totale toegevoegde 
waarde in 1994 werd gegenereerd in de textielsector. In tabel 3.1 zijn de sectoren en hun bijdrage 
aan de totale toegevoegde waarde van SHAS weergegeven. 

SECTOREN BEDRIJVEN TOEGEVOEGDE WAARDE 

Textiel: 

-Katoen 19 bedrijven, 2 ginneries 

-Wd 4 bedrijven, 1 fabriek 

-Tapi~en 4 fabrieken 

Schoenen 4 fabrieken 

Chemie 4 fabrieken 

TOTAAL 

Tabel 3.1. Sectoren en hun bijdrage aan de totale toegevoegde waarde van SHAS 
[Bron: Faaliyet Raporu 1994 ·Het Jaarverslag 1994 · (SHAS: Ankara, 1995)] 

%van totaal 

69 

11 

3 

8 

9 

100 

Van de 19 katoenverwerkende bedrijven van SHAS zijn er 12 volledig geïntegreerd. Dat betekent 
dat alle deelprocessen (spinnen-weven-nabewerken-confectie) onder één dak plaatsvinden. Drie 
bedrijven hebben zich gespecialiseerd in spinnen van katoen tot garen. De resterende 4 bedrijven zijn 
gedeeltelijk geïntegreerd, ze hebben ofwel geen spinnerij ofwel geen nabewerking. Mede hierdoor 
is de arbeidsproduktiviteit bij SHAS, in vergelijking met soortgelijke private ondernemingen, relatief 
laag. Het verdelen van de beperkte investeringsgelden heeft het ontstaan van krachtige bedrijven 
voorkomen. De produktie-eenheden van SHAS haalden in 1994 de in tabel3.2 vermelde verkoopcij
fers. 

Door bureaucratie en vriendjes-politiek werden soms investeringen gedaan waarvoor helemaal geen 
economisch draagvlak was. Een voorbeeld hiervan is de installatie van een uiterst moderne open-end 
spinnerij (nieuwste techniek voor garenproduktie) in de provincie Erzincan, terwijl SHAS in provincie 
Denizli (het nieuwe hart van Turkse textielindustrie naast Bursa, Adana en Istanbul) een produktie
eenheid heeft die gespecialiseerd is in open-end spinning. Medewerkers van SHAS zeggen dat dit 
komt omdat de toenmalige Turkse premier afkomstig was uit Erzincan en dus deze arme provincie 
wilde voortrekken. Overigens, deze spinnerij en ook de rest van het fabriekscomplex, is zwaar 
getroffen tijdens de aardbeving van 1992. De verkopen van SHAS zijn in tabel 3.3 onderverdeeld 
naar de verkoopkanalen. 

Tot 1988 had SHAS een nagenoeg monopolie in textielleverancies aan de overheid. Alle werkkleding 
van ambtenaren en werknemers en uniformen van soldaten werden door de produktie-eenheden van 
SHAS geleverd. De private bedrijven hebben hiertegen geprotesteerd en de overheid heeft hen ook 
toegestaan mee te doen aan uitbestedingen. Omdat SHAS vooral prijsmatig niet kon concurreren met 
private bedrijven, nam haar aandeel in dit verkoopkanaal met 50% af. 
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De verkoopwinkels van SHAS zijn volledig afhankelijk van de produktie-eenheden van SHAS. Ze 
mogen alleen produkten van SHAS verkopen. Hierdoor wordt hun concurrentiepositie negatief 
beïnvloed. Omgekeerd, omdat ze moeten leveren aan eigen verkoopwinkels, wordt ook de concurren
tiepositie van produktie-eenheden slechter. 

PRODUKT Eenheid Totale Produktie-eenheden Deelnemingen 
Verkopen [%] [%] 

Katoenen garen ton 3.969 6t 39 

Katoenen geweven stol 1000m 88.492 72 28 

Katoenen confectie kleding 1000 stuks 10.849 72 28 

Wollen garen ton 159 81 19 

Wollen geweven stol 1000m 3.242 100 

Wollen confectie kleding 1000 stuks 493 100 

Wollen deken 1000 stuks 233 100 

Handgeknopen tapi~en 1000 m2 97 100 

Machinaal geknopen tapi~en 1000m2 125 100 

Schoenen 1000 paar 2.739 100 

Kunstleer 1000 meter 1.334 100 

Cellofaan ton 2.366 100 

Viskon ton 28 100 

Valaks ton 1.946 100 

Textielverf ton 206 100 

Porselein 1000 stuks 378 100 

Tabel 3.2. Produktiecijfers van SHAS in produktie-eenheden in 1994. 
(Bron: Faaliyet Raporu 1994- Het Jaarverslag 1994- (SHAS: Ankara, 1995)] 

De verkoopwinkels verkopen het totale gamma van SHAS produkten. Veel van deze produkten zijn 
modegevoelig. Door de wederzijdse afhankelijkheid is de prikkel tot ontwikkeling van nieuwe 
produkten gering. Uiteindelijk gaan produktie-eenheden door met de produktie van traditionele 
produkten waarvan de aantrekkelijkheid allang verdwenen is. Om de verkoopwinkels te behoeden 
voor concurrentie van private winkels wordt verkoop aan particuliere groothandel beperkt. Eigenlijk 
is verkoop aan particuliere groothandel best een aardige optie omdat hier tegen contante betaling 
wordt geleverd of rente voor te betalen bedragen wordt berekend. Hetgeen niet het geval is bij 
leveranties aan eigen verkoopwinkels. Export naar het buitenland varieert van 18% van de totale 
verkopen in 1988 tot 9% in 1991, in het jaar van Golfoorlog. Het betreft vooral export van confectie, 
geweven doek en garen. 

VERKOOPKANALEN [%] 

1. Officiële instanties (overheid, defensie) 28 

2. Verkoopwinkels SHAS 25 

3. Groothandel 20 

4. Export 11 

5. Bankdiensten (Sümerbank) 16 

TOTAAL: 100 

Tabel 3.3. Verkopen van SHAS VEO'deeld naar vEO'koopkanalen. 
[Bron: Faaliyet Raporu 1994- Het Jaarverslag 1994- (SHAS: Ankara, 1995)] 

De leeftijd van het machinepark van SHAS varieert per produktie-eenheid, maar is over het algemeen 
hoog. Veel van de machines zijn anno 1996 antiek te noemen. Bijvoorbeeld de oudste produktie
eenheid van SHAS in provincie Kayseri heeft machines van het bouwjaar 1934. In de Turkse 
textielsector is het echter normaal dat om de vijf jaar het machinepark geheel wordt vervangen. Er 
zijn in het verleden pogingen ondernomen om het machinepark te moderniseren. Daartoe werd in 
1985 een lening afgesloten bij de Wereldbank. In samenwerking met een buitenlandse firma, Gherzi 
Textil Organisation, werd een Final Report RMP -Reorganisation and Modernisation Project- Phase 
1 opgesteld De financiële middelen werden verdeeld tussen produktie-eenheden. De modemiseringen 
hebben echter niet voldaan aan de verwachtingen. 
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In geïntegreerde produktie-eenheden werd bijvoorbeeld één deelproces gemoderniseerd en andere 
deelprocessen bleven bij het oude. Het gevolg was bottlenecks in het produktieproces. Door ontbre
kende geldmiddelen is Fase 2 van RMP niet tot uitvoering gebracht. De fmanciële situatie van SHAS 
is vanaf 1988 slechter geworden. In dat jaar werd een verlies van ca. US$ 70 miljoen geleden. Tabel 
3.4 geeft een chronologische ontwikkeling van de financiële prestaties van SHAS weer. 

Wins1-verliesrekening van SHAS Pn miljoen US$] 

1984 1985 

46 21 

1986 

34 

1987 

16 

Tabe13.4. Winst-verliesrekening van SHAS 1984-1994 

1988 

-70 

[Bron: Jaarverslagen 1984-1994, (SHAS: Ankara, 1985-1995)] 

1989 

-141 

1990 

-290 

1991 

-671 

1992 1993 1994 

-946 -1.142 -451 

De verliezen zijn grotendeels veroorzaakt door rentebetalingen van leningen die vanaf 1988 zijn 
afgesloten. De leningen werden noodzakelijk om tekorten aan werkkapitaal te dekken. 

3.3 
Plaats van SHAS in de Turkse textielindustrie 

Turkije neemt een belangrijke plaats in de textielindustrie op wereldniveau in. Op de lijst van 
textielexporterende landen komt Turkije op de zesde plaats en haar aandeel in de wereldtextielhandel 
bedraagt ca. 2%. Dit komt door allerlei voordelen die Turkije heeft, waarvan de comparatieve 
voordelen het belangrijkste zijn. Turkije produceert zelf genoeg katoen om de eigen behoefte te 
dekken. Daarnaast heeft het land ook voordelen als goedkope en vakkundige arbeid en de nabijheid 
van grote markten als EU en het Midden-Oosten. In de onderstaande landkaart van Turkije zijn enkele 
geografische gegevens waaronder de grootste steden van Turkije weergegeven. 

CITIES 

1. IWCAilA 
z. lstdnhul 
3. IZIIir 
4. Adana 

&. Gasiantep 
1. Konya 

. Eskisehir 

De Turkse textielsector heeft zich, mede door deze voordelen, goed kunnen ontwikkelen en is ook 
goed aangepast aan de snel veranderende wereldhandel. Ook in Europa neemt Turkije een belangrijke 
plaats in de textielsector. Op de lijst van textielleveranciers aan de EU neemt Turkije de derde plaats 
en in de confectie de tweede plaats in. Van de totale produktiecapaciteit van Europa aan garen neemt 
Turkije ca. 20% voor zijn rekening. In weefcapaciteit bedraagt dit 50%. Bovendien is Turkije met 
600.000 ton de grootste katoenproducent binnen Europa. 
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In de Turkse textiel- en textielproduktensector (ISIC 32 tjm 3240) zijn, per eind 1994, 1.011 firma's 
actief16

• Hiervan zijn 985 private bedrijven en 26 staatsbedrijven. De staatsbedrijven behoren allen 
tot SHAS. In de textielsector alleen, ISIC 32 tjm 3219, zijn 583 bedrijven actief waarvan 26 staatsbe
drijven (SHAS) en de overige 567 private bedrijven zijn. De sector neemt 18.4% van de totale 
werkgelegenheid in de verwerkende sector voor zijn rekening. De staatsbedrijven zijn werkgever voor 
13.5% van alle werkenden in de textielsector. Volgens de winstgevendheidsgegevens van T.C. Merkez 
Bankasz - Centrale Bank van Republiek Turkije - hebben alle 26 staatsbedrijven het jaar 1994 
afgesloten met een verlies. 

De geïntegreerde bedrijven staan wat winstgevendheid betreft onderaan de lijst. Er is een trend naar 
kleinere specialistische bedrijven die een hoge capaciteitsbenuttingsgraad halen. Zij hebben zich 
geconcentreerd op een (deel)proces. Deze specialistische bedrijven zijn beter in staat om zich aan 
te passen aan marktomstandigheden. Ze hebben geen last van in evenwicht houden van de capaciteits
benutting in opeenvolgende processen om bottlenecks in het produktieproces te voorkomen. Produktie 
van garen heeft het hoogste winstgevendheidspercentage, gevolgd door confectie en weverij. De 
concurrentiepositie van Turkse spinnerijen en nabewerking op de wereldmarkt is sterk maar, voor 
weverijen geldt dat weer niet. 

De Turkse weverijen zijn grotendeels verouderd, het aandeel van weefgetouwen (beperkte werkzame 
breedte, langzaam in verband met heen en weer gooien van een shuttle) in de sector is in tegenstelling 
tot weefmachines groot. De moderne weefmachines zijn 3 tot 4 maal produktiever en door bredere 
werkzame breedte van het stof is er minder verlies tijdens het snijden van het doek voor confectiedoe
leinden. Vanaf de jaren 1988 zijn investeringen in de textielsector toegenomen, verouderde spinnerijen 
en weverijen worden in snel tempo vervangen door modernere. De grootste machineleveranciers zijn 
Duitsland (Zinser, Schlafhorst, Trützschler, Dornier), Zwitserland (Sulzer Rüti, Rieter), Italië (Vouk, 
Somet), België (Picanol) en Japan (Toyoda, Tsudakoma). In tabel3.5 is een totaal overzicht van de 
Turkse katoenverwerkende industrie weergegeven. 

Turkije SHAS 
TEXTIELSECTOR in 
1994 Produktie Capac~ett % Produktie Capacrtert % 

(1) (2) {112) (3) (4) (314) 

Katoen garen [ton] 530.000 839.591 63 38.131 78.650 48 

Ka1oen doek [ton] 361.000 394.967 91 21.610 49.226 44 

Confectie [ton] 230.000 31.4 miljoen stuks 

Werkgelegenheid 139.450 20.145 

Export [US$] 6.618.000.000 35.000.000 

Import [US$] 1.023.000.000 

Tabel 3.5. Textielsector in Turkije, enkele kengetallen en aandeel van SHAS daarbij. 
[Bronnen: Faaliyet Raporu 1994- Het Jaarverslag 1994 - (SHAS: Ankara, 1995) 

Tekstil Sektör Raporu 1993 - Sectorrapport Textie11993 - (TSKB: Istanbu1, 1995 
Aylzk Ïstatistik Bülteni 1995, ix-x- Maandelijks Statistisch Bulletin 1995, ix-x- (DÎE: Ankara, 1995] 
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In deze context is SHAS de belangrijkste onderneming in de Turkse textielindustrie. SHAS is vooral 
een verwerkende industriële onderneming. Het grootste deel van het personeelsbestand van 28.745 
is werkzaam in de verwerkende produktie-eenheden. In de verwerkende groep is het aandeel van 
textiel verreweg het grootst, ca. 80% van de omzet wordt in de textielsector behaald. De textielgroep 
van SHAS is actief in de sterkst concurrerende sector van Turkije. 
De textielsector heeft een groot potentieel voor export, voomarnelijk naar landen van EU, en daarmee 
samenhangend ook een groot werkgelegenheidspotentieel. In 1994 nam de textielsector een derde van 
werkgelegenheid in de verwerkende industrie en ook een derde van de totale export van Turkije voor 
zijn rekening. De bijdrage van SHAS aan de totale capaciteit in de Turkse textielsector bedroeg ca. 
13% in 1994. 

16 Sektör bilançolan 1994- Sectorbalansen 1994 -,(Merkez Bankast -Centrale Bank van Republiek Turkije -:Ankara, 1995) 
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3.4 
Doelstellingen van privatisering van SHAS 

De algemene doelstellingen van privatisering zijn in hoofdstuk 2 uitgebreid aan bod gekomen. Deze 
doelstellingen gelden voor elke privatisering. Echter, er zijn ook doelstellingen die specifiek voor de 
te privatiseren onderneming gelden. De overheid heeft inzake de privatisering van SHAS 3 hoofddoel
stellingen: 
1. versterken van de Turkse industrie enfof versterken van internationale concurrentie positie; 
2. minimaliseren van teveel personeel; 
3. maximaliseren van verkoopwaarde. 

Op deze basis heeft SHAS een privatiseringsplan opgesteld De opstellers van dit plan, medewerkers 
van SHAS, trekken 4 conclusies: 
1. de produktie-eenheden moeten zo snel mogelijk worden herstructureerd door de private sector en 

niet door SHAS; 
2. voor de financiering van de herstructurering moeten de middelen uit de private sector aangetrokken 

worden; 
3. om volledige privatisering van SHAS te bewerkstelligen moeten produktie-eenheden snel verkocht 

worden; 
4. SHAS moet de opbrengsten van privatisering van produktie-eenheden niet gebruiken om nieuwe 

investeringen te betalen. 

Hiermee kondigt SHAS, na meer dan 60 jaar een rol als pionier te hebben vervuld, haar vertrek aan 
uit de Turkse textielindustrie. Veel mensen hebben zich bekwaamd bij SHAS alvorens te vertrekken 
naar beter betalende private textielbedrijven. Veel nieuwe technieken zijn in Turkije door SHAS 
geïntroduceerd. SHAS was ook lange tijd de enige onderneming die er een eigen R&D-bedrijf voor 
de textielindustrie op na hield. Dit alles heeft echter het imago van SHAS als spartaans niet kunnen 
wegpoetsen. De onderneming werd vaak gezien als de producent van militaire uniformen en onbe
werkt katoen voor de boerenvrouwen. Dit, terwijl het produktiegamma van SHAS zeer ruim was. Het 
grootste verwijt van het publiek aan SHAS is dat er geen produktvernieuwing plaatsvindt en dat de 
prijzen in de verkoopwinkels te hoog zijn. De behandeling van de klanten in de verkoopwinkels van 
SHAS lijkt ook erg op die in ex-Oost-blok landen. Dit gaat als volgt: de klant moet iets uitkiezen, 
de verkoper schrijft een bonnetje waarmee de klant eerst in de rij staat om te betalen. Met het 
betalingsbewijs gaat de klant terug naar de verkoper die de verkoopactie laat goedkeuren door zijn 
superieur om vervolgens het produkt naar de afdeling verpakking te sturen. Bij de verpakking kan 
de klant zijn koopwaar ophalen na het laten zien van het goedgekeurde betalingsbewijs. In de steden 
worden de verkoopwinkels vermeden. Op het platteland daarentegen zijn er geen concurrenten. 

De houdstermaatschappij SHAS heeft een bedrijfscultuur die zestig jaar geleden is gegrondvest. Deze 
bedrijfscultuur is grotendeels ontleend aan de cultuur van het overheidsapparaat. SHAS kreeg 
doelstellingen van de overheid om ze vervolgens te realiseren. Dat betekent dat SHAS eigenlijk 
weinig ruimte kreeg om een eigen beleid te ontwikkelen. De opgelegde doelstellingen werden 
weliswaar altijd gehaald, maar het is de vraag of SHAS ook altijd efficiënt en effectief heeft gewerkt. 
Uitgedrukt in financiële criteria zoals die gelden voor de private bedrijven, heeft SHAS geen 
bestaansgrond. De onderneming maakt al 7 jaar enorme verliezen en in de voorafgaande jaren werden 
maar zeer bescheiden winsten gemaakt. Dit, terwijl SHAS het doel heeft te streven naar winstrnaxima
lisatie. 

Een vraag die ook beantwoord moet worden is: waarom zijn alle produktie-eenheden van SHAS 
verliesmakend? Deze vraag kan beantwoord worden door een verouderd machinepark, slechte (ex
Oost-blok-achtige) marketing en het centralistisch gedrag van SHAS. De directeuren van de produktie
eenheden worden geheel van afstand bestuurd (Ankara). Daardoor zijn ze niet verantwoordelijk voor 
de slechte, maar ook niet voor de goede gang van zaken. De directeuren en het personeel met 
ambtenarenstatus hebben een officieel spreekverbod, volgens de wet 657, om over de gang van zaken 
binnen hun eigen bedrijf te praten. 
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4 
SÜMER KAYSERI PAMUKLU SANAYÎÎ ÎSLETMESÎ 

Sümer Kayseri is één van de verliesmakende produktie-eenheden van SHAS. Dit bedrijf staat, evenals 
alle andere bedrijven van SHAS, op de lijst van te privatiseren bedrijven. In dit hoofdstuk wordt het 
bedrijf Sümer Kayseri technologisch en financieel geanalyseerd. De belangrijkste bedrijfskenmerken, 
uitgedrukt in termen van organisatie, informatie, mensen, apparatuur en machines en fmanciën, 
worden op een rijtje gezet. Relevante bedrijfsgegevens worden vergeleken met een private onderne
ming, Orta Anadolu Mensucat Fabrikasz (afgekort Orta Anadolu), een zeer modem bedrijf dat zich 
op 2 km. afstand van Sümer Kayseri bevindt. De link tussen technologische en bedrijfskundige 
aspecten wordt gelegd tijdens de evaluatie waarbij ook de economische situatie in Turkije nader 
betrokken wordt. Hieruit vloeien de aanbevelingen omtrent de privatisering van het bedrijf voort. 

4.1 
Het produktieproces in een geïntegreerde textielfabriek 

De textielindustrie is een van de oudste in de wereld. De bijbehorende bewerkingen zijn daardoor 
in hoofdlijnen bekend bij een breed publiek. Desondanks zijn in de textielindustrie ook ontwikkelin
gen waarvan het algemeen publiek niet op de hoogte is. Deze ontwikkelingen vloeien vaak voort uit 
de computertoepassingen en het gebruik van robots. Daarnaast is textielindustrie in de huidige staat 
ook traditioneel te noemen. Men verdeelt het produktieproces nog steeds onder in de vaste patronen 
die eeuwen geleden ook gegolden. Waar de opeenvolgende deelprocessen zich onder één dak 
bevinden heeft men het over een geïntegreerde textielfabriek. In zo'n fabriek wordt het katoen eerst 
gesponnen tot garen waarna dit wordt geweven tot doek en tot slot wordt het doek nabewerkt tot 
gebruiksklaar stof. In een geïntegreerde textielfabriek onderscheidt men een spinnerij, een weverij 
en een afdeling nabewerking. 

Beschrijving van het produktieproces in de textielfabriek is nodig voor de analyses later in dit 
hoofdstuk. Eerst wordt een schema met de bestaande technologieën in de textielindustrie gegeven. 
In dit schema is te zien dat de componenten van technologie, (Technoware, Humanware, Infoware 
en Orgaware), onderling substitueerbaar zijn. Voor een ontwikkelingsland bijvoorbeeld zou het 
substitueren van kapitaalintensieve Technoware door Humanware met lage 'sophistication' een 
mogelijkheid zijn vanwege aanwezige surplus aan arbeidskrachten. 

De alternatieve technologieën voor de produktie van katoenen stof worden in afbeelding 4.1 schema
tisch weergegeven. Het aantal mogelijke alternatieven voor ieder deelproces wordt als volgt samenge
vat: 

Deelprocessen: 2 

Aantal alternatieven: 6 

3+4+5+6 7 8 

15 

9 

3 

10+11 

8 

Dus het totaal aantal mogelijke technologieën tot en met het weven van het doek, bedraagt 2160, 
(6*1*15*1*1*3*8). Dit is exclusief de technologieën die bestaan voor de bewerkingen nodig voor 
het nabewerken van het doek. Het doek ondergaat hierbij atbankelijk van de vraag vele behandelin
gen. Vanwege het specialistisch karakter van dit deelproces worden de mogelijke technologieën hier 
niet genoemd. 

Er zijn bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald deelproces, bv. spinnen. Ook het 
produktieproces binnen een spinnerij is ingedeeld volgens vaste patronen. Een rangschikking van de 
mogelijke alternatieven voor de Technoware in de textielindustrie, op basis van sophistication, wordt 
hieronder weergegeven. 
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Deelprocessen 

2 

3+4+5+6 

7 

8 

9 

10+11 

Meest ingewikkelde 
Technoware 

lbiii 

2 

3b, 5bi, 6c 

7 

8 

9c 

llbii 
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Minst ingewikkelde 
Technoware 

lai 

2 

3a, 4a, 5ai, 6a 

7 

8 

9a 

lOa, llai 

Verderop in deze paragraaf zal het produktieproces in de geïntegreerde textielfabriek in het kort 
behandeld worden. Respectievelijk komen de deelprocessen spinnen, weven en nabewerken aarJ de 
orde. Het verwerken van katoen tot stof vergt nogal wat bewerkingen. Hiervoor zijn enorme bedrijfs
ruimtes benodigd. Afbeelding 4.2 geeft de indeling van het fabriekscomplex van Sümer Kayseri weer. 
Dit gebouw beslaat een oppervlakte van ca. 35.000 m2

• Een veel groter oppervlakte is nodig voor 
opslagplaatsen en hulpdiensten. 

In afbeelding 4.3 wordt een schematische weergave van bewerkingen binnen een geïntegreerde 
textielfabriek weergegeven. Deze afbeelding is een weergave van het produktieproces zoals dat voor 
Sümer Kayseri geldt. Varianten op deze weergave zijn in de praktijk zeer zeker aanwezig. 

1. OPENING & CLEANING 

(a) Manual I (b) Bale Plucker 

(I) Mén.Jal Doller ~A) Auloma.IIC Do~ (11} Chute Delwery 

2.CARDING I 
J. 

I 3.DRAWING I 
(a) Conventional I (b) AuiOOlatic I 

l 
I 4. ROVING I 
I (a) Low Spood (b) HighSp .. d1 

I 5.SPINNING I 5.SPINNING I 
I (a) Ring Spinning I (b) Ope~nd Spinning I 
I (1) Manual D:>ner ~11) AutornatiC Oefter I (l)Manual Doller J 

6. CONE-WINDING I 
(a) Manual I (b) AuiOOlatic I (c) Advancod I 

17. WARPING I I 10. PIRN WINDING I 
l ~a) Semi Automa~c b) Fully Automatic] 

Is. SLASHING I 
J 

I 9. DRAWINGIN I 
~a)-~~~../c)Aulonallcl 

1\. 

~ ~ 
] (1) Battery (u) Box ] (11) Un•~ ] (i) Air Jet ] (u) R&p~er ~u•) ProJacale I 
I (a) AuiOOlalc Shulllo I (b)St.JIIIolossloan I 
I 11. WEAVING I 

Afbeelding 4.1 Alternatieve technologieën voor de produktie van katoenen stof 
[Bron: Technology Atlas Project, ESCAP, United Nations, 1989, Vol.2 pp 32] 
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DYEING 

CARDING 

RINGSPINNING 
DRAWING 

ROVING 

WARP&WEFT 

PREPARATION 

SIZINGROOM 

Afbeelding 4.2 Indeling van het fabriekscomplex van Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri] 
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FINISHING ROOM FOLDING 

CLOTH DYEING 

WEAVING ROOM 
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Afbeeldlog 4.3 Flowchart van het produktieproces binnen Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri] 

Sümer Kayseri Pamuklu Sanayii i~letmesi 
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4.1.1 
Deelprocessen in de textielfabriek: spinnen 

Katoen is de basisinput van de textielfabriek Het wordt na het plukken schoongemaakt in een 
egreneermachine (eng. ginnery). Er wordt een onderscheid gemaakt naar de methode van schoonma
ken tussen types katoen van Rollergin en Sawgin. Het katoen wordt vervolgens in balen van ca. 200 
kg geleverd aan de katoenverwerkende fabrieken en dient als grondstof voor de spinnerij. 

Afbeelding 4.4 laat de processen binnen de spinnerij zien. 

Afbeelding 4.4 Schematische weergave van deelprocessen binnen de afdeling 
spinnerij. 
[Bron: branchegegevens, vakbladen textielindustrie) 

De katoenbalen worden in een bepaalde 
volgorde, om mengsels van verschillende 
soorten katoen te krijgen, voor de mixer 
neergezet. De mixer neemt elke keer een 
klein plukje van iedere katoenbaal om ze 
na een nauwkeurige menging door te ge
ven naar de blower. Het mengproces is een 
zeer belangrijke bewerking, nl. de struc
tuur van het garen en daarmee ook van 
het doek zijn hiervan afhankelijk De blo
wer zorgt voor verdere schoonmaak van 
het katoen door het in vezels te trekken en 
grof te kammen. De cardingmachine zorgt 
voor een nog verdere zuivering door het 
katoen te kammen tot een zeer fijn gaas. 
Dit gaas wordt samengebracht tot een eer
ste draad en wordt al draaiende in een spe
ciale ton verzameld. In de drawingmachine 
worden een bepaald aantal draden samen
genomen en weer getrokken tot draad. 
Vervolgens wordt deze draad in de 
rovingmachine getrokken tot zg. 
voorgaren. Het voorgaren wordt op een 
spoel gedraaid. De draad op deze spoel 
wordt door de ring spinningmachine 
getrokken en gedraaid totdat er een stevig 
garen wordt verkregen. Dit garen wordt 
om een spoel (kops) gewonden. Indien 
gewenst kunnen meerdere soorten garens 
in de twistingmachine in elkaar worden 

getwijnd om het garen dikker en sterker te maken. Het garen is nu klaar om in de weverij, na aantal 
behandelingen, te worden geweven tot doek. 

Het garen wordt in verschillende dikten, nummers, geleverd. Voor de nummering worden twee 
methoden gebruikt: lengte-nummering en gewicht-nummering. 
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4.1.2 
Deelprocessen in de textielfabriek: weven 

Tussen de spinnerij en weverij bevindt zich een afdeling waar het garen wordt voorbereid voor het 
weefproces. Deze voorbereiding betreft hoofdzakelijk het gereedmaken van schering en inslag. 
Afbeelding 4.5, laat deze voorbereiding zien. In de vakliteratuur en in de branche zelf wordt e.e.a. 
tot de weverij gerekend. In afbeelding 4.6 worden deelprocessen binnen de weverij weergegeven. 

Afbeelding 4.5 Schematische weergave van 
deelprocessen binnen de afdeling weverij 
[Bron: branchegegeveos, vakbladen textielindustrie] 

Afbeelding 4.6 Flowchart van deelprocessen binnen de afdeling weverij 
[Bron: branchegegeveos, vakbladen textielindustrie] 

De kopsen afkomstig uit de spinnerij worden in de bobinmachine gewonden op grotere patronen. Op 
één patroon kurtnen meerdere kopsen leeggewonden worden. Deze patronen worden gebruikt voor 
het klaarmaken van de schering en de inslag. De schering vormt de verticale zijde van het doek en 
de inslag de horizontale. Op de inslag wordt in de weft preparation machine een hoeveelheid garen 
(30 á 40 gram) gewonden. Via de inslag wordt de schering verbonden tot doek. De schering wordt 
in de warp preparadon machine voorbereid. Het aantal draden op de schering hangt af van de breedte 
en de structuur van te weven doek. De schering wordt op een beam gedraaid. De gedraaide lengte 
op de beam is afhankelijk van het nummer van het garen en de capaciteiten van de sizingmachine 
en weavingmachine. Verder wordt de schering behandeld in een sizingmachine. Deze behandeling 
met chemische middelen zorgt voor gelijkmatigheid, flexibiliteit, weerbaarheid, gladheid en een 
bepaalde mate van vochtigheid in de schering waardoor deze gemakkelijk te verwerken is op de 
weavingmachine. De inslag wordt niet behandeld in de sizingmachine. De laatste stap vóór het weven 
is het voorgeleiden van de draden, volgens de te weven structuur, door de weavingreeds. De beam 
wordt nu op de weavingmachine geplaatst. De draaibare batterij op de weavingmachine wordt gevuld 
met inslagspoelen. De weavingmachine kan nu beginnen met het weven van doek. Een mechanisme 
in de weavingmachine laat de inslagspoel met een heen- en weergaande beweging, in de horizontale 
richting, binnen de schering vliegen. Een ander mechanisme zorgt voor de positionering van de 
schering tijdens het passeren van de inslag waardoor een bepaalde structuur in het te weven doek 
ontstaat. Het geweven doek wordt op een rol gedraaid. Wanneer de beam leeggeweven is wordt de 
rol afgesneden. Er wordt een nieuwe beam op de machine geplaatst. De rol met geweven doek gaat 
naar de afdeling nabewerken. 
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4.1.3 
Deelprocessen in de textielfabriek: nabewerken 

Dit is de afdeling waar het doek de meeste behandelingen krijgt. In de afbeeldingen 4.7 en 4.8 
worden de produktieprocessen in schematische vorm weergegeven. Het in elkaar naaien van het doek 
tot kleding behoort bij Sümer Kayseri wel tot de werkzaamheden, maar in de textielbranche wordt 
dit proces steeds vaker overgelaten aan de confectie-industrie. 

Atbeetding 4. 7 Schematische weergave van 
deelprocessen binnen de afdeling nabewerken 
[Bron: branchegegevens, vakbladen textielindustrie I 

Afbeelding 4.8 Flowchart van deelprocessen binnen de afdeling 
nabewerken 
[Bron: branchegegevens, vakbladen textielindustrie I 

De flowchart van het produktieproces in deze afdeling geeft aan dat verbranding van overblijfselen 
aan het oppervlak de eerste stap bij nabewerken van het doek is. De gassing van het doek betekent 
dat de ongewenste overblijfselen van het weefproces worden verbrand. Het doek loopt hiervoor door 
een gassingmachine met een bepaalde snelheid. Het doek gaat vervolgens in de boilingmachine om 
te worden gekookt. Deze bewerking zorgt voor o.a. het schoonmaken van het doek, het verbeteren 
van de kwaliteit en voorbereiding van het doek voor het verven. De in de sizingmachine toegevoegde 
chemicaliën, verdwijnen nu uit het doek. De volgende stap is het bleken van doek d.m.v. chemische 
middelen. Het bleken zorgt voor verdere schoonmaak van het doek Verder wordt het doek grondig 
gewassen in de daarvoor beschikbaar gestelde putten. Het gedroogde doek is nu klaar om een 
appretuur-behandeling te krijgen. De appretuur-behandeling geeft het doek eigenschappen als 
zachtheid, waterdichtheid enz. Tevens krijgt het doek hier ook de gewenste breedte. Tenslotte wordt 
het doek via een stoombehandeling van een gladde verschijning voorzien en hiermee is het klaar voor 
verkoop. Indien gewenst kan het doek ook worden geverfd. Het verven gebeurt via het laten passeren 
van het doek door een verfoplossing. Het drogen gebeurt in centrifuges, cylindrische stoomdrogers 
of via calendering. Bij calendering wordt het doek met water gewassen en door een aantal cylinders 
geleid om het water eruit te krijgen. Het resultaat is een rol doek zonder plooien en rimpels. Het doek 
wordt gecontroleerd op kwaliteit. Het goedkeurde doek kan worden ingepakt naar de wens van de 
klanten en verlaat de fabriek. Het produktieproces van het katoen tot doek vereist vele bewerkingen. 
Hierdoor is de textielindustrie een arbeidsintensieve sector te noemen. 
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4.2 
Analyse van Sümer Kayseri 

4.2.1 
Sümer Kayseri: de organisatie 

Sümer Kayseri is een onderdeel van SHAS, de grootste onderneming in de Turkse textielsector. Naast 
Sümer Kayseri heeft SHAS nog 18 andere katoenverwerkende bedrijven. Sümer Kayseri is het eerste 
bedrijf dat door SHAS is opgericht. Na de eerste steenlegging op 20 mei 1934 werd het bedrijf op 
16 september 1935 opgeleverd. Het bedrijf werd gebouwd door architecten en ingenieurs uit de 
voormalige Sovjet-Unie. De Sovjets verstrekten ook de nodige kredieten voor de financiering. De 
fabriek werd, na een periode van proefdraaien, in 1937 volledig in bedrijf genomen. Later werden 
2 andere fabrieken, in de zuidelijke provincies Adana (in 1950) en Kahramanmarlll? (in 1968), 
bestuurlijk verbonden met Sümer Kayseri. Dit heeft geduurd tot 1975 en vanaf 1976 is Sümer Kayseri 
weer een zelfstandige produktie-eenheid van SHAS. 

Sümer Kayseri is gebouwd in de provinciehoofdstad Kayseri met ca. 600.000 inwoners. De 
bedrijfsgebouwen bevinden zich tegenwoordig midden in de stad. De fabrieksterreiDen beslaan een 
oppervlak van 1.029.657 m2

• Binnen dit relatief grote terrein bevinden zich gebouwen voor 
produktiedoeleinden, bestuursgebouwen en gebouwen voor sociale doeleinden zoals een 
schoolgebouw, sportvelden (voetbalveld, volleybalveld, zwembad, tenniscourts enz.,), parken, tuinen 
en logementen. Gesloten gebouwen hebben de volgende oppervlakten: 

- gebouwen voor produktiedoeleinden: 
- gebouwen voor hulpdiensten: 
- gebouwen voor sociale doeleinden: 
- loodsen en depots: 
Totaal: 

34.282 m2 

3.828 m2 

9.423 m2 

9.225 m2 

56.758 m2 

Organisatorisch is het bedrijf gestructureerd volgens het daarvoor geldende wetnummer 233 van de 
Turkse wetgeving. Deze wet geldt voor alle staatsbedrijven. De besluiten in het bedrijf worden 
genomen door een bestuurscomité. Het bestuurscomité wordt voorgezeten door de bedrijfsdirecteur. 
Naast de bedrijfsdirecteur zitten beide adjunct-directeuren (technisch directeur en directeur bestuurlijke 
zaken) en de directeuren van afdelingen boekhouding en planning in dit comité. In de praktijk is het 
bestuurscomité niet meer dan een verlengstuk van het hoofdkantoor in hoofdstad Ankara waar alle 
besluiten worden genomen. Het hoofdkantoor verzamelt en distribueert de produktie-orders, doet mee 
aan de aanbestedingen, om vervolgens de opdrachten naar de produktie-eenheden door te spelen. De 
CAO-onderhandelingen worden ook centraal afgehandeld. Daarnaast wordt de produktie, verkoop 
van de produkten en de financieringszaken door SHAS in Ankara gepland. Ieder jaar wordt een 
produktieprogramma toegezonden aan Sümer Kayseri en Sümer Kayseri doet zijn best om deze te 
realiseren. 

De organisatie binnen de fabriek is zeer bureaucratisch. Een voorbeeld: voor een benodigd onderdeel 
uit het onderdelendepot moet de desbetreffende voorman een bon laten maken. Deze bon krijgt 
vervolgens de handtekeningen van de opsteller, de voorman, de chef, de afdelingsdirecteur en de 
technisch directeur. Voor een onderdeel buiten de fabriek moet ook de fabrieksdirecteur tekenen. 
Iedere directeur heeft een loopman die met een dossier in de handen heen en weer loopt en de 
paperassen laat tekenen. Afbeelding 4.9 geeft het huidige organisatieschema van Sümer Kayseri weer. 
De organisatie in schematisch vorm komt in het algemeen wel overeen met de organisatievorm in 
de private ondernemingen. Alleen afzonderlijke afdelingen als R&D of produktvernieuwing zijn bij 
Sümer Kayseri niet aanwezig. Omdat SHAS wel een aparte R&D-bedrijf in de provincie Bursa, een 
van de textielcentra in Turkije, is het gemis hiervan te verwaarlozen. 
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Afbeelding 4.9 Organogram van Siimer Kayseri per 1994 
[Bron: bedrijfsgegevens afdeling Planning] 
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De orgaware van Sümer Kayseri wordt in tabel 4.1 vergeleken met de orgaware van Orta Anadolu. 
De criteria voor orgaware zijn ontleend aan Technology Atlas Project17

• 

Crtteria (Effectiveness Measures lor Evaluating Orgaware) Sümer Kayseri Orta Anadolu 

Winstgevendheid in 1994 (winsVomzet) -337% +36.5 (voor belasting) 

Totale capacitettsbenut1ing in 1994 18% ±100% 

Omzet per employée in 1994 [US$] 6.600 110.000 

Leiding 9 directeuren en 21 afdelingschefs; 14 directeuren en 26 afdelingschefs; 
gebonden toekomstgericht 

Autonomiteit volledig gecontroleerd volledig gedereguleerd 

Afdeling voor produktverbetering niet aanwezig, SHAS heeft een R&D- wel aanwezig 
bedrijf 

Modernisering geen plan aanwezig, ivm privatisering nieuwe investeringen gaande 

R&D-uitgaven als percentage van omzet geen autonome R&D-activiteiten percentage niet bekend 

Tabel 4.1 Huidige staat van orgaware van Sümer Kayseri in vergelijking met Orta Anadolu. 
(Bronnen: - Silmer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarversla~en en interviews. 

- Orta Anadolu; ISO (lstanbul Cbamber of Industrie), bedrijfsgegevens en interviews] 

Uit tabel 4.1 volgt dat Sümer Kayseri een uiterst afhankelijke positie heeft. Het bedrijf heeft geen 
enkele mogelijkheid om de organisatie naar eigen inzichten in te delen. 

Interviews met de bedrijfsleiding geven aan dat het bedrijf vooral door de politici misbruikt wordt. 
Iedere machtswisseling in de landelijke politiek wordt dan ook vaak gevolgd door een vervanging 
van de bedrijfsleiding. Hierbij wordt niet gekeken of de leiding deskundig genoeg is om het bedrijf 
naar behoren te leiden. Het belangrijkste criterium is: politieke eensgezindheid met de nieuwe 
landelijke bewindvoerders. 

17 Technology Atlas Project, Tokyo Programme on Technology for Development in Asia and the Pacific, (United Nations Economie 
and Social Comission for Asia and the Pacific: Bangalore, 1989) 
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Algemeen wordt aangenomen dat de staatsbedrijven door de politici gebruikt worden als arpalzk, 
hetgeen overeenkomt met 'leven op de zak van iemand', hier de staat. 

Overigens valt binnen Sümer Kayseri de invloed van de vakbond TEKSiF (Türkiye Tekstil, Örme ve 
Giyim Sanayii Ï:jçileri Sendikasz) - Vakbond voor Textiel-, Breiwerk- en Confectie-arbeiders van 
Turkije- heel nadrukkelijk op. Alle 892 werknemers van Sümer Kayseri zijn aangesloten bij deze 
vakbond. De promoties binnen het lage kader (voormannen en ploegleiders) worden voomarnelijk 
door de representanten van TEKSÏF geregeld. Er wordt weliswaar een open inschrijving gehouden 
en een geschiktheidstest afgenomen, maar dat is een formaliteit. De kandidaten van TEKSÏF zijn altijd 
in het voordeel nl. in de selectiecommissie hebben altijd 2leden van TEKSÏF zitting naast de directe 
chef en de opleidingsdeskundige. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de leidende personeel door het politiek en het lager kader door 
de vakbond worden aangewezen. Produktiepersoneel wordt door beide geselecteerd. 

4.2.2 
Sümer Kayseri: de mensen 

Tijdens de observaties binnen het bedrijf valt het op dat er geen "jonge" mensen werken. Het 
gemiddelde aantal dienstjaren ligt rond 18. Een uitzondering vormt de confectie-afdeling waar veel 
laagbetaalde jongelui in opdracht van de aannemers werken. De leeftijdsopbouw van het personeel 
geeft het ook aan, nl. de modus ligt bij de leeftijdsklasse 40-49. Bij Sümer Kayseri werken 34 (ca. 

Het verloop in personeelsbestand 

Graflek 4.1 Leeftijdsopbouw van het personeel 
van Sümer Kayseri per december 1995 
[Bron: lw-<lrijfsgegevens] 

Sümer Kayseri 

t~t~tet~t~t~ t~t~t~t~ -
Graflek 4.2 Verloop personeelsbestand 
van Sümer Kayseri in de periode 1986-1995 
[Bron: bedrijfsgegevens en jaarverslagen] 

4%) vrouwen. Sinds 1985 wordt bij Sümer Kayseri geen personeel meer aangenomen in verband met 
de voorgenomen privatisering. Alleen voor gehandicapten en oud-gedetineerden wordt een 
uitzondering gemaakt. Ze worden ieder met 2% vertegenwoordigd. Door de personeelsstop is het 
aantal werknemers gedaald van ca. 2000 in het jaar 1985 tot ca. 900 in 1995. Zie grafieken 4.1 en 
4.2 voor meer details over het leeftijdsopbouw van het personeel en het verloop van 
personeelsbestand. In tabel 4.2 wordt een verdeling van het personeel naar de afdelingen binnen 
Sümer Kayseri gegeven. 

Ter vergelijking is voor de produktie-afdelingen de opgestelde capaciteit per werknemer berekend. 
Hetzelfde is ook gedaan voor Orta Anadolu. Hier valt op dat de opgestelde capaciteit per werknemer 
bij Sümer Kayseri laag is t.o.v. Orta Anadolu. Dit wordt voomarnelijk veroorzaakt door de laag 
sophisticated technoware van Sümer Kayseri, waardoor er meer werknemers nodig zijn voor hetzelfde 
werk Indien gekeken wordt naar de werkelijke produktie dan is het verschil veel groter (factor 20 
voor de spinnerij, factor 23 voor de weverij en factor 15 voor de nabewerking). 

Afdelingen Sümer Kayseri Orta Anadolu 

Aantal I Produktiecapacitei I Produktie per Aantal I Produktiecapaciteit I Produktie per 
werkenden I per werknemer werknemer in werkenden per werknemer werknemer in 
per dec '95 [ton] 1995 [ton] per dec'95 [ton] 1995 [ton] 
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Spinnerij 165 30.12 

Weverij 402 11.55 

Nabewerking 93 28.33 

Werkplaats (Reparatie & Onderhoud) 27 

Energievoorziening 36 

Machine-onderhoud 25 

Bouwkundig onderhoud 5 

Burger Bescherming 29 

Sociale dienstverlening 44 

Planning 58 

Personele Zaken 5 

Loodsen 14 

Totaal 892 

Tabel 4.2 Vergelijking van het personeelsbestand van Sümer Kayseri en Orta Anadolu 
[Bwnnen: - Sümer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverslagen 

- Orta Anadolu; bedrijfsgegevens] 
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5.22 233 103.79 103.79 

2.95 275 68.85 68.85 

8.33 148 127.93 127.93 

958 

Zoals tabel4.3 laat zien, vertoont de capaciteitsbenutting van Sümer Kayseri sinds 1993 een dalende 
lijn. De dip in 1994 wordt voomarnelijk veroorzaakt door de economische crisis in Turkije, eigenlijk 
een financiële crisis waarbij een enonn tekort aan buitenlandse deviezen ontstond. De vraag naar de 
ouderwetse produkten van Sümer Kayseri nam af. Ten tweede werd de produktie beperkt op last van 
het hoofdkantoor in Ankara, omdat de produktie bij Sümer Kayseri niet kostendekkend plaatsvindt. 

PRODUKTIE & CAPACITEITSBENUTIING 

PRODUKTEN 
Opgestelde 1992 1993 1994 1995 
Capaciteit 

A" B" Eenheid A B A B A B 

Garen ton 4970 2019 40 1185 24 938 19 862 17 

Weverij-produkt en 1000 m. 30060 20811 70 20449 68 5257 18 7668 26 

Confectie-produkten 1000 st. ? 831 350 - 116 ?11019 -
Hand- en baddoeken(fashion) ton ? - 342 - - - ?50018 -

Tabel4.3 Capaciteilsbenutting van Sümer Kayseri in de periode 1992-1995 
[Bronnen: Sümer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverslagen) 

Tot slot van deze paragraaf wordt de humanware van Sümer Kayseri vergeleken met die van Orta 
Anadolu. 

Criteria (Competence Characteristics for Evaluating Humanware) Sümer Kayseri 

Directe werkenden: 
Gerealiseerde percentage output per werknemer 

Superieuren: 
Effectieve capaciteitsbenutting van het bedrijf 

Managers & Uitvoerders: 
Effectieve capaciteitsbenutting van het bedrijf 

R&D Personeel: geen enkele innovatie 
Niveau van innovatieve activiteiten 

Tabel 4.4 Huidige staat van humanware van Sümer Kayseri in vergelijking met Orta Anadolu. 
[Bronnen: - Sümer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverslagen en interviews. 

- Orta Anadolu; bedrijfsgegevens en interviews] 

Orta Anadolu 

85% 100% 

18% 100% 

18% 100% 

weinig eigen R&D, geen 
produktinnovaties, wel 
procesinnovaties 

De vergelijking in tabel 4.4 laat zien dat Sümer Kayseri de vooraf gestelde produktiedoelen wel 
redelijk haalt, maar dat de effectieve capaciteitsbenutting erg laag blijft. 

18 A=Geproduceerde hoeveelheden 
B=Capaciteitsbenutting in % 

19 Verwachting voor 1995, werkelijke hoeveelheid niet bekend. 
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Conclusie: de prestaties van de directie en het personeel van Sümer Kayseri zijn erg slecht. Maar nog 
slechter is de prestatie van SHAS in Ankara. Die trekt alle initiatief naar zich toe en biedt Sümer 
Kayseri geen enkele alternatief voor verbetering. 

4.2.3 
Sümer Kayseri: de informatie 

Informatief is Sümer Kayseri ook achtergebleven. Het bedrijf heeft de uitstraling van een bedrijf uit 
de jaren 1950. Welgeteld heeft het bedrijf de beschikking over 10 oude PC's. Deze worden 
voornamelijk gebruikt voor boekhouden en tekstverwerking. Het personeel die deze PC's bedient heeft 
geen gerichte opleiding voor de computertoepassingen genoten. De benodigde programmatuur wordt 
geïnstalleerd door deskundigen uit Ankara. Ieder produktie-eenheid van SHAS krijgt dezelfde 
programmatuur. Moderne toepassingen als on-line networking, internet, enz. zijn niet aanwezig. De 
informatiestromen verlopen hoofdzakelijk op papier. Er is voor de algemene mededelingen een 
mededelingenbord aanwezig. Verder heeft iedere afdelingsdirecteur een bediende om informatie op 
papier rond te brengen en te verzamelen. Een groot gebouw dient als bedrijfsarchief. De produktie 
is volledig traditioneel ingericht. Er zijn bv. geen computerverbindingen om fouten in het 
produktieproces te signaleren. In de textielindustrie is het zeer belangrijk dat men goed op de hoogte 
blijft van het verloop van produktieproces. Er wordt gewerkt met enorme aantallen spoelen in de 
garenspinnerij en weefgetouwen in de weverij. Om hoge capaciteitsbenuttingsgraden te realiseren 
moet iedere spoel en iedere weefgetouw constant blijven draaien. Aangezien men met dunne 
katoengarens werkt, willen deze wel eens afbreken, met als gevolg het stoppen van de desbetreffende 
spoel of weefgetouw. Een goed opgezet signaleringssysteem geeft de operator de mogelijkheid om 
snel in te grijpen bij fouten en het atbreken van het garen. Daarnaast is de klimaatbeheersing in het 
fabriekscomplex van belang om lage atbreekgetallen en daarmee ook hoge rendementen te behalen. 
Aanwezigheid van een gecomputeriseerde klimaatbeheersing is hiervoor noodzakelijk. Bij Sümer 
Kayseri is zelfs geen sprake van een werkend mechanische klimaatbeheersing. 

Hieronder wordt de infoware van Sümer Kayseri in een tabelvorm behandeld. 

Criteria (Adequacy Requirements lor Evaluating lnfoware} Sümer Kayseri 

Beschikbare informatie voor de IE>idinggevenden alleen beschikking over informatie over 
eigen bedrijf 

Omvang van netwerking binnen en bu~en het bedrijf traditioneel; geen on-line netwerking 

Aanwezigheid van gegevensbestanden over de niet in Kayseri; 
textielindustrie wel SHAS in Ankara 

Mogelijkheid om beschikbare informatie te actualiseren traditioneel, via SHAS in Ankara 

Monitoring van het produktieproces geen gedistribueerde process control 

Aanwezigheid van beleidsmodellen op basis van geen enkele beleidsontwikkeling in 
computerstudies Kayseri wel via SHAS te zijner tijd. (Er 

bestaat een studie om bedrijven met 
dezeHde activ~e~en samen te brengen in 
grote produktiecentral 

Tabel 4.5 Huidige staat van infoware van SOmer Kayseri in vergelijking met Orta Anadolu. 
[Bronnen: - SOmer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverstagen en interviews. 

- Orla Anadolu; bedrijfsgegevens en interviews] 

Orta Anadolu 

informatie over totale textielindustrie 

modern; on-line netwerking 

beschikt over alle gegevens van de 
textielindustrie 

on-line verbinding met klanten en 
leveranciers; ook voor Informatie 

volledig gedistribueerde process control 

eigen dataverwerkingsafdeling aanwezig. 
Beleidsontwikkeling en ondersteuning 
vindt plaats in lstanbul (centrum van 
textielindustrie in Turkije) 

Tabel 4.5 geeft aan dat Sümer Kayseri ook informatief niet voldoet om te concurreren met de 
moderne bedrijven die nieuwe technologieën op het gebied van informatievoorziening meteen in hun 
produktieproces toepassen. 



Sümer Kayseri Pamuklu Sanayii i§letmesi 43 

4.2.4 
Sümer Kayseri: de machines en apparatuur 

In deze paragraaf worden van de deelprocessen; spinnen, weven en nabewerking de gebruikte 
machines en apparatuur behandeld. Een uitzondering vormt het deelproces confectie, dit wordt hier 
niet behandeld. De confectieafdeling bevindt zich binnen de fabrieksterreinen van Sümer Kayseri en 
de werkzaamheden worden onder toezicht van werknemers van Sümer Kayseri verricht. Voor de rest 
zijn de aannemers helemaal vrij om de produktie van confectie in te richten naar eigen inzichten. De 
gebruikte machines en apparatuur verschillen niet veel van die van de kleermakers elders in de stad 
Kayseri. Het werk vereist geen speciale apparatuur. Veelal wordt het aanbesteed werk aangenomen 
door een aantal aannemers. Deze huren op hun beurt enkele mensen erbij, veelal jeugdigen, om het 
werk tijdig af te krijgen. 

De textielindustrie heeft een rijke geschiedenis. Dit geldt ook voor de mechanisering ervan. De eerste 
spinnerijen met meervoudige spinspoelen zijn ontwikkeld in 1790. Gevolg door automatische 
weefgetouwen in de 19e eeuw. Een doorbraak in de spinningtechniek werd gerealiseerd in de jaren 
1950 door het toenmalige Tsjechoslowakije met de ontwikkeling van open-end spinning. Door de 
mechanisering namen de prestaties van de machines enorm toe. Tabel 4.6 laat de prestatietoename 
van textielmachines in de periode 1950-1994 zien. 

Machine 1950 1994 Prestatietoename !factor) 

Carding machine 3kglh 70 kglh 25 

Drawing machine 30 mlh 800 mlh 25 

Roving machine 600 rpm/min 1.200 rpmlm 2 

Ring spinning machine 10.000 rpm/min 25.000 rpmlmin 2.5 

Open-end spinning machine 20.000 rpm/min 120.000 rpmlmin 6 

Weaving machine 200 rpmlmin 1 .200 rpmlmin 6 

Tabel4.6 Prestatieverbetering van de textielmachines in de periode 1950-1994 
[Bron: TAD ·The Business Magazine ofthe Turki.sh Textile Industrie- 2' kwartaa11995] 

De ingewikkeldheid, sophistication, van Technoware in een bedrijf, zoals behandeld in paragraaf 4.1, 
wordt bepaald door te kijken naar de machines en apparatuur die gebruikt worden in het 
produktieproces. In deze paragraaf worden statistisch bepaalde specificaties voor de Technoware in 
een textielfabriek vergeleken met de stand van Technoware binnen Sümer Kayseri. Respectievelijk 
komen de deelprocessen spinnen, weven en nabewerking aan de orde. 

Machines en apparatuur: de spinnerij 
In tabel4.7 worden van deelprocessen binnen de spinnerij van Sümer Kayseri relevante performance 
specifications vergeleken met Orta Anadolu. Orta Anadolu komt voor wat betreft aantal werkenden 
en het aantal spoelen in de ringspinning (een maat voor bedrijfsgrootte) redelijk overeen met Sümer 
Kayseri. De gegevens afkomstig uit Orta Anadolu zijn ook een maat voor het gemiddeld moderne 
textielbedrijf in Turkije. 

Criteria (Performance Specüications Sümer Kayseri Orta Anadolu 
tor Evaluating Spinning Plant 
Operations) 

Opening&Cieaning (mixing&blowing) Bale Plucker, Manual Doffer, Speed= 240 kglh Bale Plucker, Chute Delivery, Speed= 1.000 kglh 
Monitoring cleaning proceSS= manual observation Monitoring cleaning proceSS= on-line computer systems 
Production Quality= goed 

Carding Conventional; speed= 25 kglh Advanced; speed= 70 kglh 
Monitoring carding process= manual observation Monitoring carding proceSS= on-line computer systems; 
Production Qualily= medium Stalistic Process Control (SPC) with Uster Zeilweger (CH 

Drawing Conventional; speed= 250 mlmin Advanced; 800 mlmin 
Monitoring drawing procesS= manual observation Monitoring drawing process= on-line computer $ystems; 
Production Qualily= medium Stalistic Process Control (SPC) with Uster Zeilweger (CH 

Roving High speed; 1 .200 rpmlmin High Speed; 1.200 mlmin 
Monitoring roving proceSS= manual observation Monitoring roving process= on-line computer systems; 
Production Qualily= medium Stalistic Process Control (SPC) with Uster Zeilweger (CH 
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Spinning Ring Spinning; manual doffer Ring Spinning; automatic doffer, 
Spinning speed= 7.500 rpmlmin Spinning speed= 18.000 rpmlmin 
76*276=20976 spindels 23"913=20976 spindels 
Mon~oring spinning process: manual observation Open-end Spinning; manual doffing, 
Production Qual~y= medium 4*192+8*216=2496 rotors, speed= 80.000 rpm/min 

Mon~oring spinning process= on-line computer systems; 
Stalistic Process Control (SPC) w~h Uster Zeilweger (CH 

Cone Winding Manual; na automatic yarn splicer Advanced; automatic yarn splicer 
Speed= 600 mlmin Monitoring cone winding process= on-line computer 
Monitoring cone winding process: manual systems; Stalistic Process Control (SPC) w~h Uster 
observation, Production Qualtty= medium Zeilweger (CH) 

Warping Automatic; speed= 500 mlmin Automatic; speed= 800 mlmin 

Slashing Automatic; speed= 70 m/min Automatic; speed= 70 m/min 

Drawing in (Preparation lor Weavlng) Manual Automatic 

Pirn winding Automatic; manual doffer, speed= 12.000 rpmlmin No pirn winding. All shuttleless weaving looms. 

Air-conditioning in the plant Conventional; manual controlled Advanced; computer controlled 
No air-conditioning in !he warp preparatien rooms 

Average age of the machines in the 46 years 3 years 
spinning plant 

Specific energy consumption Electricily= 127,58 kWhlton*Ne Electricity= 94.23 kWhlton*Ne 
Steam= 0.09725 tonlton*Ne (data tor 1995) Steam= 0.00178 tonlton*Ne (data tor 1995) 

Production capacity per spindie 30 gramlh al appr.12 Ne yarn 60 gramlh of appr.1 0.4 Ne yarn 

Tabel 4. 7 Huidige staat van Technoware in de Spinnerij van Snmer Kayseri in vergelijking met Orta Anadolu. 
[Bronnen: - snmer Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverslagen en interviews. 

- Orta Anadolu; bedrijfsgegevens en interviews] 

Uit de evaluatie van tabel 4. 7 volgt dat de technoware van Sümer Kayseri een lage graad van 
ingewikkeldheid heeft, hetgeen meteen wordt verduidelijkt door de gemiddelde leeftijd van de 
machines in de spinnerij. Orta Anadolu daarentegen is uiterst modem en heeft high sophisticated 
produktiefaciliteiten. De afwezigheid van open-end spinning machines bij Sümer Kayseri is een groot 
gemis. Deze spinningtechniek kent laatste jaren een grote sprong vooruit. Alle grote textielbedrijven 
hebben ringspinning en open-end spinning naast elkaar in de produktie. Beide technieken hebben hun 
voordelen en nadelen. Bijvoorbeeld ringspinning is een beproefde techniek die garens met hogere 
weerbaarheid levert. Deze techniek is arbeidsintensief te noemen wanneer er geen gebruik wordt 
gemaakt van automatische doffing systemen om de duizenden volle spoelen te vervangen door lege 
spoelen. Open-end spinning is kapitaalintensief maar levert bij hoge verwerkingssnelheden garens 
met goede kwaliteit. De produktie-capaciteit van 1 open-end-rotor komt overeen met 4 spoelen van 
ringspinning. Hoewel de mixing&blowing machine van Sümer Kayseri redelijk nieuw is, wordt deze 
machine niet geheel benut. Er staan 4 mixing&blowing machines waarvan er maar 1 gebruikt wordt. 
Deze machines zijn aangeschaft met als doel om oude manuele mixing&blowing machines te 
vervangen. De RMP - Rehabilitation Modernisation Project Phase 1 - ingezet door de verstrekte 
kredieten van WereldBank is niet verder gekomen dan de vervanging van mixing&blowing machines. 
De carding machines zijn afkomstig uit andere produktie-eenheden van SHAS. Na een revisie werden 
ze bij Sümer Kayseri ingezet om nog slechtere exemplaren te vervangen. Hetzelfde geldt ook voor 
drawing machines. Van de roving en spinningrnachines werden de treksystemen, resp. in 1982 en 
1984, gemoderniseerd door de Duitse firma Ernst Jacobi A.G. De snelheid van ringspinnerij werd 
niet verhoogd, alleen de kwaliteit van het garen is iets verbeterd Tevens werden er lopende 
stofzuigers op rails bovenop de ringspinning units geïnstalleerd. Het garen dat van de ringspinning 
komt, moet op grotere kopsen worden gewonden op een bobijnrnachine. Omdat de bobijnmachines 
van Sümer Kayseri geen autornatic yarn splicer hebben om afgebroken garens te knopen, vormt dit 
een bottleneck voor alle deelprocessen vóór het bobijnen. Hoewel Sümer Kayseri een capaciteit van 
5.000 ton garens per jaar heeft, kan maximaal 20% hiervan benut worden. De rest van benodigde 
garens wordt elders, vaak van andere SHAS bedrijven gekocht. De bobijnmachine levert wel de 
grootste werkgelegenheid binnen Sümer Kayseri ca. 10% van het personeel werkt op deze 6 machines. 
Bijlage 4.1 geeft van alle machines op de afdeling spinnerij van Sümer Kayseri de relevante 
technische gegevens weer. Het machinepark bestaat uit machines van Duitse, Amerikaanse, Zwitserse, 
Britse en Russische makelij. De kosten van 1 kg garen bedragen bij Sümer Kayseri 5 US$. De prijs 
voor hetzelfde garen op de wereldmarkt is ongeveer de helft (Turkse exportprijs van garen bedraagt 
2.3lS US$/kg in 1993). 
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Machines en apparatuur: de weverij 
De weverij van Sümer Kayseri is niet gespecialiseerd op de produktie van 1 of 2 produkten zoals 
gebruikelijk in de Turkse textielindustrie. Het produktgamma beslaat een 20-tal verschillende 
produkten. Dat vereist een enorme flexibiliteit en een goede produktieplanning. Het omschakelen van 
weefgetouwen levert langere doorlooptijden en daarmee dus een langere levertijd voor de klant. 
Produceren voor voorraad is tegenwoordig kostbaar en voor een verliesmakend bedrijf als Sümer 
Kayseri zeer riskant. 

Het machinepark van de weverij lijkt jonger dan de afdelingen spinnerij en nabewerking. hl de 
praktijk vormen de machines en apparatuur binnen de afdeling weverij het grootste struikelblok om 
kwalitatief betere produkten af te leveren. Het garen met matige kwaliteit wordt op deze afdeling 
verwerkt met machines die technologisch en economisch inferieur zijn. Het geproduceerde doek is 
daardoor van lage kwaliteit maar vooral ook duur. hl de weverij van Sümer Kayseri spelen de 
weefgetouwen een allesbepalende rol. De weefgetouwen van het Duitse merk Dornier werden onder 
licentie door een staatsbedrijf (MKE) in Turkije gebouwd. Deze weefgetouwen zijn gebouwd in het 
begin van de jaren zestig en werden vooral door SHAS aangeschaft. De private textielbedrijven 
konden de hoge aanschafkosten niet opbrengen. Hoewel door technologische vooruitgang betere 
machines, o.m. inslagspoelloze weefmachines, op de markt zijn verschenen, gingen de bedrijven van 
SHAS door met aanschaf van verouderde Domiers. Uiteraard is ook het staatsbedrijf MKE 
doorgegaan met de produktie van Dorniers. Sümer Kayseri heeft 720 van deze weefgetouwen. De 
twee belangrijkste nadelen van dit weefgetouw zijn: 
- de werkzame breedte van het geweven doek bedraagt ca. 100 cm. Stoffen van deze breedte leveren 

te veel uitval bij het verwerking ervan tot kledingstukken. De werkzame breedte van jongere 
machines daarentegen varieert tussen 280 en 400 cm [bron: brochures van Sulzer-Rüti]; 

- de snelheid van het weefgetouw is beperkt tot ca. 200 omw/min. Een Sulzer weefmachine van 
Zwitserse makelij heeft bij een werkzame breedte van 393 cm een snelheid van 400 omw/min. 
Dat betekent dat een Sulzer uit 1996 zijn kwalitatief zeer goed doek ongeveer 8 maal sneller weeft 
dan een Dornier van 1984. 

Bijlage 4.2 geeft van de aanwezige machines op de weverij van Süiner Kayseri en enkele 
noemenswaardige gegevens. In de weverij valt het lage rendement van warppreparation machines 
op. Hier is de afwezigheid van een klimaatbeheersingsinstallatie op de afdeling weverij-voorbereiding 
debet aan. Maar ook de matige kwaliteit van het garen speelt een rol bij het te vaak atbreken van 
de garens tijdens het voorbereiden van de schering. De kwaliteitscontrole in de weverij wordt verricht 
door eenvoudige apparatuur. Er is een fysisch laboratorium. Hier wordt, eveneens met oude en 
eenvoudige instrumenten, de kwaliteit van het doek getoetst aan de geldende normen van het Turkse 
Instituut voor Standaarden (TSE). In tabel4.8 worden van deelprocessen binnen de weverij van Sümer 
Kayseri relevante performance specifications vergeleken met Orta Anadolu. Orta Anadolu komt voor 
wat betreft het aantal werkenden redelijk overeen met Sümer Kayseri. De gegevens afkomstig uit de 
weverij van Orta Anadolu zijn ook een maat voor het gemiddeld moderne textielbedrijf in Turkije. 

Criteria (Performance Spectlications tor Sümer Kayseri Orta Anadolu 
Evaluating Weaving Plant Operations) 

Weaving 720 weavinglooms; all with automatic shuttle 222 Weaingmachines; all shuttless (projectil) 
Weaving speed= 200 rpm/min Weaving speed= 400 rpm/mln 
Monitoring weaving proceSS= manual observation Monitoring weaving proceSS= on-line computer 
Production Quality= medium systems; Stalistic Process Control (SPC) 

Air·conditioning in the plant Conventional; manual controlled Advanced; computer controlled 

Average age of the machines in the 23 years 6 years 
weaving plant 

Specific energy consumption per unit of Electricity= 1672 kWh/ton Steam= 3.62 toniton Electricity= 427 kWh/ton Steam= 1.11 toniton 
steam and electricity (data tor 1995) (data lor 1995) 

Production capacity per weaving loom 0.89 kg/h (5.78 mlh, width=1.0 m; weight= appr. 15 kglh (25.64 mlh, width=1.65m; weight= appr. 
0.155 kg/m) 0.585 kg/m) 

Tabel 4.8 Huidige staat van Tecbnoware in de Weverij van SOmer Kaysexi in vergelijking met Orta Anadolu. 
[Bronnen: - SOmer Kaysexi; bedrijfsgegevens, jaarverslagen en interviews. 

- Orta Anadolu; bedrijfsgegevens en intexviews] 
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Machines en apparatuur: de nabewerking 
De afdeling nabewerking van Sümer Kayseri is ook niet gespecialiseerd op het nabewerken van 
enkele produkten. Per produkt zijn er verschillende doorlooptijden die voor onbewerkt katoenen doek 
het kortst en voor batist en flanel het langst zijn. De produkten ondergaan 4 tot 17 behandelingen, 
afhankelijk van het soort doek. De aanwezige machines zijn sterk verouderd. Vele machines zijn 
afkomstig uit andere bedrijven van SHAS en zijn voor Sümer Kayseri opgelapt. Alle machines, 
behalve een overflow-verfmachine hebben hun technologische en economische levensduur verbruikt. 

Op het eerste gezicht lijkt deze afdeling een museum voor technologie met veel Russische stukken 
uit de jaren 1930. Bijlage 4.3 geeft meer duidelijkheid over de huidige staat van het machinepark. 

Hier wordt geen vergelijking van Technoware gegeven omdat de bewerkingen op de afdeling 
nabewerking van Sümer Kayseri geheel anders verlopen als die van Orta Anadolu. Orta Anadolu is 
gespecialiseerd op de produktie van denim stof (o.a. voor spijkerbroeken en jassen). 

Het specifieke energieverbruik bedraagt, op basis van per eenheid nabewerkt doek, 219.42 kWh/ton 
aan electriciteit en 15.50 ton/ton aan stoom (Orta Anadolu resp. 386.52 kWh/ton en 4.56 ton/ton). 
De kostprijs van 1 kg nabewerkt doek bedraagt voor Sümer Kayseri ca. 10.55 US$. De gemiddelde 
exportprijs, van Turkse textielbedrijven, van 1 kg nabewerkt doek bedroeg 4.59 US$ in 1993. 

4.2.5 
Sümer Kayseri: de financiën 

De fmanciële situatie van Sümer Kayseri is vanaf 1988 slechter geworden. Vóór die periode was het 
bedrijf ook niet echt winstgevend. Door het besluit van de overheid om SHAS niet langer een 
monopolie positie toe te staan bij overheidsaanbestedingen raakten de SHAS-bedrijven, waaronder 
ook Sümer Kayseri, hun trouwste klant kwijt. Sommige SHAS bedrijven gingen zoeken naar 
exportmogelijkheden. Dit is voor Sümer Kayseri niet succesvol verlopen vanwege de 
kwaliteitsproblemen. Omdat men geen afzetgebieden kon vinden, werd de produktie drastisch 
verminderd. Hierdoor namen de specifieke kosten per meter doek enorm toe. De te lage 
capaciteitsbenutting heeft de voordelen van schaalgrootte te niet gedaan. De verliezen begonnen groter 
te worden dan de omzet, zie grafiek 4.4. De verliezen werden gedekt met commerciële kredieten, 
verstrekt door particuliere banken. De rentepercentages waren, mede door de chronische inflatie in 
Turkije, hoog: ca. 100% op jaarbasis. De rentebetalingen bedroegen langzamerhand het tweevoudige 
van jaaromzet. Tabel 4.9 laat meer details van de fmanciële situatie zien. 

De overheid heeft SHAS als geheel, per 30 oktober 1987, genomineerd voor privatisering. De 
financiële verliezen waren in dit geval niet de direkte aanleiding tot het besluit. Want tot en met 1987 
is SHAS en ook Sümer Kayseri winstgevend. Maar na het besluit tot privatisering zijn er enorme 
verliezen geleden. Er zijn verschillende oorzaken hiervoor te noemen: 
- realistische boekhouding. Na het besluit tot privatiseren werden de boekhoudkundige standaarden 

aangepast aan geldende internationale maatstaven; 
- afschaffen van monopolie, in 1988, van SHAS bij overheidsaanbestedingen ook geldig voor Sümer 

Kayseri; 
- invoering van personeelstop bij Sümer Kayseri en vertrek van goed opgeleide personeel naar 

andere bedrijven in de bloeiende textielsector in Turkije; 
- investeringsstop. Hierdoor werden investeringen en zelfs de nodige vervangingen onmogelijk; 
- privatisering van verkoopwinkels van SHAS in de jaren 1990 betekent weer verlies van een 

traditioneel verkoopkanaal; 
- slechte motivatie van het personeel; 
- onevenredige toename van de loonkosten door politiek machtspel, de lonen en salarissen werden 

in het verkiezingsjaar 1991 verhoogd met 110% terwijl het algemeen niveau van de prijsindex 
maar met 60% toenam. Grafiek 4.3 geeft de percentuele produktiekosten weer. 
De arbeidskosten bedragen ca. 70% van de kostprijs. 
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Perc. verdeling van produktiekosten 
Sümer Kayseri in hetjaar 1994 

Grafiek 4.3 Percentuele verdeling van de produktiekosten bij Sibner Kayseri in het jaar 1994 
[Bron: Sibner Kayseri; bedrijfsgegevens, jaarverslagen] 

Pos.no: 1992 1993 1994 
FINANCIËLE KENGETALLEN 

bedragen in US$ 

1. Vlottende Activa 7.352.857 5.528.482 

2. Vaste Activa 5.193.857 4.182.410 

3. Vreemd Vermogen (lang+kort) 41.639.714 59.003.303 

4. Eigen Vermogen -29.135.857 -49.294.410 

5. Verlies/winst Resu~aat uit de Gewone -1.289.143 315.625 
Activiteiten (RGA) 

6. Periode Resuijaat (PR) verlies/winst -31.188.857 -51 . 034.554 

7. Betaalde Rente 19.860.000 35.374.821 

8. OMZET 18.220.714 15.639.553 

9. Export 737.857 441.429 

10. RGA/Omzet (518) -0,0708 0,0202 

11. PA/Omzet (6/8) -1,7117 -3,2632 

12. Betaalde rente/Omzet {7/8) 1,0900 2,2619 

Tabel 4.9 De fmancil!le kengetallen van Sllmer Kayseri 
[Bronnen: - Sllmer Kayseri; jaarverslegen, bedrijfsgegevens] 

Grafiek 4.4 geeft de fmanciele situatie in een grafiekvorm weer. 
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Graflek 4.4 Weergave van de financiële situatie bij Sibner Kayseri in de periode 1991-1995 
[Bron: Sibner Kayseri;bedrijfsgegevens, jaarverslagen] 
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Analyse van tabel 4.9 en grafiek 4.4 laat zien dat het beschikbare vermogen van het bedrijf sinds 
1991 steeds verder is afgenomen. Dit komt enerzijds door de chronische inflatie in Turkije (gem. 60% 
op jaarbasis) en anderzijds doordat SHAS geen kapitaal meer verschaft aan Sümer Kayseri. De 
geleden verliezen beliepen ca. 120 miljoen US$ in de afgelopen 4 jaar (1992-1995). Dit is meer dan 
het benodigd investeringsbedrag voor een nieuwe textielfabriek met een 3-voudige capaciteit van die 
van Sümer Kayseri. De miljoenen schulden drukken als een zware last op het bedrijf. 
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Daarbij komen nog de kosten van anciënniteitsspremie. De komende jaren zullen nog honderden 
werknemers met pensioen gaan. In Turkije heeft een mannelijke werknemer met 25 dienstjaren het 
recht op pensionering. Bij vrouwen is dat 20 dienstjaren. Het gemiddelde aantal dienstjaren per 
werknemer bij Sümer Kayseri bedraagt 18. Aangezien er geen nieuw personeel meer wordt 
aangenomen zullen er dus in het jaar 2003 praktisch geen werknemers meer werkzaam zijn. De 
pensioneringsprernie bedraagt, afhankelijk van pensioensopbouw, ca. 10.000 US$ per werknemer en 
moet betaald worden door Sümer Kayseri. 

De tekortkomingen aangaande financiële situatie bij Sümer Kayseri worden hieronder puntsgewijs 
samengevat. 

1. te hoge schulden; 
2. ontbreken van voldoende eigen (werk)kapitaal; 
3. te hoge rente-uitgaven; 
4. uitbetalen van pensioneringspremies; 
5. te hoge loonkosten. 

4.2.6 
Sümer Kayseri: evaluatie 

De organisatie 

De informatie 

De mensen 

Sümer Kayseri 

organi<latiestructuur: piramidale organisatiestructuur in het bedrijf maakt veranderings- en 
aanpassingsprocessen zeer moeilijk. Het personeel wordt te veel gestuurd en initiatief wordt niet 
beloond. 

- albankelijkheid van SHAS: zolang Sümer Kayseri niet zelfstandig kan optreden bij het inrichten van 
eigen organisatiestructuur en produktieproces blijft het gewoon een produktie-eenheid die door SHAS 
op afstand uit Ankara bestuurd wordt. Deze afhankelijkheid werkt remmend op nieuwe ideeën die nodig 
zijn voor de vraag uit de markt. 

- marktorganisatie: Sümer Kayseri heeft een drietal klanten: de overheid, de eigen verkoopwinkels en 
de eigen confectieafdeling. Door opgelegde beperkingen is leveren aan particulieren onmogelijk. 
Exporteren naar het buitenland gaat niet meer door de slechte kwaliteit van de produkten. 

- capaciteitsbenutting: een lage capaciteitsbenutting kost Sümer Kayseri veel geld; omdat de specifieke 
kosten dan toenemen doordat het schaaleffect verdwijnt. Maar een hogere capaciteitbenuttingsgraad kost 
ook veel geld omdat de produktie onder huidige voorwaarden altijd verliesgevend is. 

- gegevensverwerking: de spartaanse manier van gegevensverwerking bij Sümer Kayseri is tijdrovend 
en foutgevoelig. 

- beschikbaarheid van marktgegevens: Sümer Kayseri heeft niet de beschikking over een uitgebreid 
netwerk van informatievoorziening. Als produktie-eenheid worden de nodige gegevens verstrekt door 
SHAS 

- produktdiversiteit: produktie van meer dan een 20-tal verschillende produkten onder één dak, zoals 
bij Sümer Kayseri, komt tegenwoordig zelden voor. V oor de 20-tal verschillende produkten heeft Sümer 
Kayseri meer dan 20 maal private concurrenten. De private bedrijven zijn stuk voor stuk gespecialiseerd 
in enkele produkten. 

- netwerk.ing: de informatievoorziening binnen een bedrijf is zeer belangrijk voor de goede gang van 
het produktieproces. Sümer Kayseri heeft geen enkele geautomatiseerde informatieverschaffmg. Zonder 
een gecomputeriseerde informatievoorziening blijft Sümer Kayseri teveel de toeschouwer van haar eigen 
produktieproces. 

- motivatie: het personeel bij Sümer Kayseri is slecht gemotiveerd. Door de gang van zaken zoals 
aankomende privatisering zitten zij voortdurend in de stress. Ze weten niet wat "morgen" zal brengen. 
Observaties en enquêtes onder het personeel tonen dat de direkt werkenden helemaal niet worden 
geïnformeerd over de aankomende privatisering. Het hoge kader (personeel met ambtenarenstatus) wordt 
wel geïnformeerd. De direktie neemt besluiten zonder het personeel te horen. 

- opleiding: gemiddelde opleidingsniveau van het personeel is 5 jaar basisschool. Bij een eventuele 
rehabilitatie vormt dit een belemmering voor de nodige veranderingsprocessen. 

- leeftijd van het personeel: gemiddelde leeftijd van het personeelligt rond 45 jaar, een leeftijd die in 
Turkije oud te noemen is. Observaties en interviews met het personeel geven de indruk dat zij wachten 
op hun aankomende pensionering. 
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De machines 
en apparatuur 

De fmanciën 

De gebouwen 

Algemeen 

- overbodig personeel: als staatsbedrijf heeft Sümer Kayseri ook een werkverschaffende rol. Dit is 
meestal ingegeven door politieke overwegingen. Berekeningen tonen dat de produktie bij Sümer Kayseri 
met 400 á 500 man makkelijk gerealiseerd kan worden ipv huidige 900. 

leeftijd: de meeste machines en apparatuur hebben hun economische en technologische levensduur 
verbruikt. Doorgaan met dezelfde machines en apparatuur betekent extra kosten voor het nodige 
onderhoud i.v.m. de slijtage. Dat is kostprijsverhogend. 

kwaliteit van produktie: de produkten van Sümer Kayseri voldeden 20 jaar geleden wel aan de 
normen. Tegenwoordig gelden andere normen waaraan Sümer Kayseri zich helemaal niet heeft 
aangepast. Het komt erop neer dat Sümer Kayseri voor haar produkten in hun huidige staat geen markt 
meer heeft. 

- energieverbruik: een van de kostprijsverhogende factoren bij Sümer Kayseri is het hoge specifieke 
energieverbruik Door technologische inferioriteit van de aanwezige machines en een lage 
capaciteitsbenutting in het geheel bedrijf blijft de energieverbruik hoog. 

- onderhoud: er is weinig achterstallig onderhoud geconstateerd. Alle machines zijn draaiend en worden 
regelmatig gereviseerd Maar het nodige gietwerk is zeer kostbaar. Sümer Kayseri heeft een kleine 
gieterij. Hier worden voor afgebroken machine-onderdelen vervangende onderdelen gegoten. 

- schuldenpositie: de schulden van Sümer Kayseri bedragen ieder jaar vele malen de omzet. De leningen 
bestaan uit commerciele kredieten en achterstallig premies sociale verzekeringen. De schulden worden 
door SHAS aangevuld. 

rentabiliteit: Sümer Kayseri maakt sinds 1985 geen winst meer. Alleen al de verliezen uit de periode 
1992-1995 bedragen 120 miljoen US$. Er is geen zicht op verbetering. 

loonkosten: in 1994 bestond de kostprijs voor 73% uit arbeidskosten. Dit is ongehoord in de 
textielsector. De concurrenten van Sümer Kayseri geven percentages tussen 5% en 25%. De 
arbeidskosten zijn ook hoger dan de gemiddelde percentages voor andere katoenverwerkende bedrijven 
van SHAS. Bij hen bestaat 51% van de kostprijs uit arbeidskosten. 

- verkoopkanalen: SHAS is eerst begonnen met de privatisering van verkoopwinkels. De winkels zijn 
niet meer verplicht om alléén Sümer produkten te verkopen. Dat betekent ook concurrentie in de "eigen" 
verkoopwinkels. De overheid kent SHAS dus ook Sümer Kayseri geen monopolie positie voor haar 
aanbestedingen. De gouden tijden van de oppermachtige alleenheerser van weleer, Sümer Holding A.~ .• 
zijn voorbij. Conclusie: Sümer Kayseri moet met private sector kunnen concurreren wil het voortbestaan. 

pensioneringspremies: de 10.000 US$ per gepensioneerde moet Sümer Kayseri zelf opbrengen. Gezien 
de huidige gemiddelde dienstjaren zijn hiervoor miljoenen US$ nodig. 

- situering in de stad: Sümer Kayseri ligt nu in zijn geheel in het snel groeiende centrum van de stad 
Kayseri. Voor een draaiend bedrijf is dit geen voordeel omdat het bedrijf dan buiten de industriegordel 
van de stad valt. De georganiseerde industriezone van Kayseri biedt vele voordelen zoals dichtbijbeid 
van de ringweg, aanwezigheid van vele textielbedrijven met mogelijkheden tot samenwerking enz.,. 
Daarentegen zijn de gronden waarop Sümer Kayseri is gebouwd behoorlijk in waarde gestegen. Voor 
een niet draaiend bedrijf, dus bij een eventuele liquidatie, is dit een optie die geld kan opbrengen om 
kostendekkend afscheid te nemen na een roemrijk bestaan. Zie hoofdstuk 5 voor meer details. 

uitbreidingsmogelijkheden: voor de huidige installaties zijn de bedrijfsgebouwen ruim bemeten. Maar 
een eventuele technologievernieuwing in de bestaande bebouwing zal problemen opleveren. 
l. de van natuursteen opgetrokken bedrijfgebouwen zijn 60 jaar oud; 
2. de bedrijfsgebouwen, o.m. de productiehal, zijn gebouwd rond betonnen skelets. De afstand tussen 

de palen, 7 m, en de hoogte van het gebouw, 4-8 rn, zullen problemen opleveren bij plaatsing van 
nieuwe machines; 

3. de shed-vorrnige bouwmethode, met als doel benutting van het zonlicht via ramen in het dak, is nu 
uit de tijd. Bewezen is dat mensen onder kunstlicht prettiger en produktiever werken; 

4. in de moderne textielfabrieken zijn de bedrijfsgebouwen geheel geïsoleerd met het oog op 
energiebesparing. Sümer Kayseri kent geen gebouwisolatie. 

5. tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van ondergrondse aanzuiging in de fabriekscomplexen. De 
gebouwen van Sümer Kayseri lenen zich hiervoor niet. 

6. meeste weverijen in de textielindustrie bestaan uit twee verdiepingen. Ook dit is niet mogelijk bij 
Sümer Kayseri. 

- logementen en bouwgronden; 
- economische situatie in Turkije; 
- wettelijke belemmeringen. 
Deze onderwerpen komen in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde. 
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5 
PRIVATISEREN VAN SÜMER KAYSERÏ 

5.1 
Omgeving van Sümer Kayseri: een top-down benadering 

5.1.1 
Textielindustrie in de wereld 

De wereldranglijst van grootste katoenproducenten wordt aangevoerd door USA en Volksrepubliek 
China. Turkije met een katoenproduktie van 605 duizend ton in 1993, komt op de zesde plaats. Zie 
tabel 5.1. 

Voornaamste 
katoenproducenten 

Tabel 5.1 w..-eld katoenproduktie en katoenconsumptiecijfers 
[Bron: International Colton Advisory Committee, 

Cotton: World Statistics, 1992 
Cotton: Review of the World Situation, 1993) 

Voorlopige cijfers schatten de katoen-oogst van Turkije in 1995-1996 op 805 duizend ton. De 
consumptie zou evenveel als de produktie bedragen. Eind 1992 bedraagt, wereldwijd, de opgestelde 
capaciteit in de katoenverwerkende (korte vezel) sector, 168 miljoen spoelen in de ring-spinning 
systemen en 7.6 miljoen rotoren in de open-end spinning systemen. Van de ring-spinning capaciteit 
staat 65% opgesteld in Azië en Oceanië, 15,3% in Europa (4,2% EU, en 2.4% in Turkije), 7,7% in 
Noord-Amerika, 7,2% in Zuid-Amerika en tenslotte 4.8% in Afrika. Van de open-end spinning 
capaciteit staat 57,5% van de rotoren opgesteld in Europa (waarvan 48,8% in Oost-Europa, 6,4% in 
de EU en 2,6% in Turkije), 24,3% in Azië en Oceanië, 12,5% in Noord-Amerika, 3,4% in Zuid
Amerika en 2,3% in Afrika. Bijlagen la en 1b geven meer details over de verdeling van de 
wereldwijd opgestelde capaciteit aan katoen spinning. 
De gepubliceerde cijfers van ITMF over 1993 laten interessante informatie over de Turkse 
katoenverwerkende industrie zien. Zo nam Turkije 10.4% van de wereldwijde machine-aankopen in 
de ring-spinning systemen voor zijn rekening. In open-end spinning systemen bedroeg dit 10.3% van 
de wereldwijde leveringen aan open-end machines. In ring-spinning wordt Turkije alleen overtroffen 
door India, dat 39.9% van de machines heeft besteld. In open-end spinning leidt USA met 39,2% 
voor Turkije. 

20 In 1992-1993 bedraagt de katoenproduktie van het GOS (=Gemeenschap van Onafhankelijke Staten), inclusief voormalige Oost
Europa, 2.079 duizend ton, de consumptie 1.597 duizend ton 
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5.1.2 
Textielindustrie in Turkije 

De cijfers over 1994 en 1995, zover beschikbaar uit de Turkse branche-tijdschriften {T AD en Tekstil 
i~veren) laten zien dat de investeringen in de Turkse katoenverwerkende industrie nog steeds op een 
hoog niveau staan. Zo wordt gemeld {door TAD) dat, in 1995, de investeringen in de ring-spinning 
systemen de records van 1992 en 1993 zullen overtreffen {285.000 spoelen in 1995 tegen 114.000 
en 267.000 resp. in 1992 en 1993). In de open-end spinning wordt eenzelfde trend verwacht (31.000 
rotoren in 1995 tegen 31.451 en 29.838 resp. in 1992 en 1993) 

De Turkse textiel industrie als geheel is in de eerste helft van de jaren 1980 enorm gegroeid. De 
export-promotie-strategie van de overheid (devaluatie van Turkse munt, belastingvoordelen en 
exportsubsidies) heeft ertoe geleid dat steeds meer bedrijven zich gingen toeleggen op de export van 
textiel- en confectieprodukten. In de tweede helft van de jaren 1980 vonden er wereldwijd nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van machines voor de textiel-industrie plaats, hetgeen leidde tot 
investeringen in nieuwe technologieën. In Turkije bleef het valutavoordeel weliswaar bestaan, maar 
de directe export-promotie maatregelen (zoals belastingvoordelen) werden grotendeels afgeschaft. 
Hierdoor bleef het niveau van textiel-export stabiel, maar de export van confectieprodukten bleef 
groeien. In de jaren 1990-1994, in tegenstelling tot de jaren 1980, is de reële koers van de Turkse 
lira toegenomen en de arbeidskosten namen ook toe. Dit leidde ertoe dat de fabrikanten in de textiel
en confectiesector gingen investeren in nieuwe, arbeidsbesparende technologieën. Zodoende heeft de 
Turkse textiel- en confectiesector zich technologisch vernieuwd. Het betekende echter ook dat de 
sector zich moest toeleggen op produkten met een relatief hoge eenheidsprijs om de grote 
concurrentie, veelal vanuit andere ontwikkelingslanden {zoals Pakistan en India), het hoofd te bieden. 
De textielexport bleef afnemen, daarentegen bleef de groei in de confectie-export gehandhaafd. In 
deze tijd nam de import van textiel toe. Binnenlandse vraag naar confectie nam snel toe, mede als 
gevolg van koffer- en grenshandel (=veel toeristen kwamen naast toeristische motieven ook om te 
handelen in confectie-produkten wat meestal zonder invoerrechten te betalen, in het eigen land, 
ingevoerd kon worden). Uiteindelijk kan gezegd worden dat de sector in de jaren 1990 een groei heeft 
vertoond wegens de toename van de binnenlandse vraag naar textiel- en confectieprodukten. De 
toename in de vraag naar textielprodukten werd grotendeels via import gedekt. Industrieën als 
textielververijen, textielprinting, textielfmishing en confectie konden zich in deze periode verder 
ontwikkelen. Subsectoren als spinnerij en weverij hebben zich weliswaar technologisch vernieuwd, 
maar hebben niet evenredig geprofiteerd van de groei in de algehele sector. Kapitaalaccumulatie in 
de textiel-sector in 1992 en investeringssubsidies hebben samen geleid tot verhoogde investeringen 
in het jaar 1993. De totale invoer van textiel- en confectiemachines kwam in 1993 op een 
recordhoogte van ruim US$ 1.1 miljard. Voor 1995 was dit opgelopen tot US$ 1.5 miljard. In de 
periode 1996-1998 wordt per jaar US$ 2.5 ~ljard aan buitenlandse machine-aankopen verwacht. 
Turkije werd tweede in de wereldranglijst van landen naar machine aankopen in de categorie 
katoenverwerkende garenmachines (in de ringspinning en open-end spinning systemen). 

5.1.3 
Textielindustrie in Kayseri 

De provinciestad Kayseri ligt in Centraal-Turkije. Het is naar Turkse begrippen een middelgrote 
provincie met 500.000 bewoners in Kayseri-stad en nog eens 500.000 mensen in de kleinere steden 
en dorpen. Het economisch leven is er gebaseerd op kleinschalige landbouw en veeteelt en handel. 
Veel historische handelsroutes, zoals de zijdeweg, liepen door Kayseri. Deze provinciestad is van 
oudsher bekend om zijn handelsgerichte mensen. Vele bekende industriëlen zijn afkomstig uit 
Kayseri. De textielindustrie heeft in deze stad een lange geschiedenis. Al eeuwen is het een centrum 
voor handgeknopen tapijten. Sümer Kayseri is het eerste bedrijf dat zestig jaar geleden begon met 
een geïntegreerde textielfabriek. Later volgden, gezien het succes van Sümer Kayseri, meer private 
bedrijven. Hedentendage bestaat in Kayseri een behoorlijke textielindustrie. 
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Deze heeft niet de omvang van textielindustrieen in de provincies als Istanbul, Adana, Bursa (zijde), 
Denizli en Mar~, waar behalve Istanbul ook sprake is van katoenteelt De private textielbedrijven 
zijn vaak een onderneming van oude textielhandelaren. Die achten, ook gesteund door de overheid 
in de jaren 1980, de tijd rijp voor industriële investeringen. Enkele van de textielbedrijven zijn een 
initiatief van de uit Kayseri afkomstige Turkse gastarbeiders in West-Europa. Kayseri is in de jaren 
1960 ook leverancier geweest voor de Nederlandse textielindustrie in Twente. Zo ook de vader van 
de auteur, die als wever kwam werken in een textielfabriek (Spanjaard) in Borne. 

Volgens de cijfers van Turkse branchetijdschriften, neemt Kayseri in de ringspinning capaciteit van 
Turkije met ca. 300.000 spoelen, 7,5% voor zijn rekening. In de open-end spinning bedraagt dit 2,5% 
met 5.000 rotoren. Aandeel van Sümer Kayseri is 7% in de ringspinning en 0% in de open-end 
spinning. 

Er is veel concurrentie in de textielsector. Het zijn vooral ontwikkelingslanden die comparatieve 
voordelen als eigen katoenteelt, grote binnenlandse markt en zéér lage arbeidskosten gebruiken om 
meer textielprodokten te exporteren. Voorbeelden hiervan zijn India en Pakistan. De kwalitatief betere 
Turkse produkten zijn de concurrenten van Italiaanse en Franse produkten. Veel Europese 
kledingketens laten hun produkten in Turkije ontwerpen en produceren. Turkije exporteert het 
merendeel van haar textielprodokten naar de EU. Na ondertekening van de douane-unie, ingegaan 
op 1 januari 1996, tussen Turkije en de EU zijn bijna alle invoerrechten wederzijds opgeheven, 
behalve voor landbouwprodukten. De verwachting is dat de export met name van textielprodukten, 
explosief zal toenemen. In Kayseri zullen denimstoffenpoducent Orta Anadolu, baddoekenproducent 
Soley, garenproducenten als Karsu en Çetinkaya en tapijtproducenten Atlas, Saray en Atlantik hun 
export verhogen. In 1995 hebben de bedrijven in Kayseri bijelkaar voor ca. US$ 150 miljoen 
geëxporteerd, merendeels textielprodukten. Hoewel de toekomst voor de Turkse textielindustrie er 
rooskleurig uitziet, geldt dit niet voor het oudste staatsbedrijf van Kayseri. Sümer Kayseri produceert 
voor een markt dat nagenoeg niet meer bestaat. Namelijk de boeren en het ministerie van defensie. 
Deze doelgroepen waren vroeger exclusief voor Sümer Kayseri bestemd. Nu woont het grootste deel 
van de Turkse bevolking in de steden. Het ministerie van defensie kiest voor zijn aanbestedingen de 
goedkoopste en kwalitatief de beste leverancier, dat is niet meer automatisch Sümer Kayseri. De 
huidige staat van de technologie, zoals behandeld in hoofdstuk 4, maakt een produkt- of 
procesverandering om nieuwe markten aan te boren niet meer mogelijk Daarom is het standpunt van 
öiB, privatiseren van staatsbedrijven om de beperkte financiële mogelijkheden van het Turks volk 
niet meer te verkwanselen, begrijpelijk. Evenzo de wens om privatiseringen zo transparant mogelijk 
uit te voeren zodat niemand zich benadeeld voelt. 

5.2 
Voorbereiden op privatisering 

De eerste stap op weg naar privatisering, is de beslissing van het kabinet, om de staatsonderneming 
te plaatsen op de lijst van te privatiseren bedrijven. Dit is voor SHAS sinds 1987 al een feit. 
Vervolgens worden de bedrijfsstatuten aangepast aan de Turkse Handelswet en aan de wetgeving rond 
de kapitaalmarkten. In 1987 werd dit gerealiseerd; de bedrijfsstatuten werden goedgekeurd door het 
kabinet en de onderneming werd opgenomen in het handelsregister. Aanpassingen in de 
bedrijfsstatuten zijn noodzakelijk, omdat het ondernemingsvorm verandert van publiekrechtelijke 
staatsonderneming in privaatrechtelijke naamloze vennootschap. De naam Sümerbank werd toen 
omgezet in Sümerbank Holding A.S. en later in, in 1993, Sümer Holding A.S. (SHAS). De produktie
eenheid Sümer Kayseri is niet verzelfstandigd. Daardoor is zij niet ingeschreven in het handelsregister. 

Nadat de staatsonderneming geregistreerd is als privaatrechtelijkeN. V. worden de bedrijven getaxeerd 
op hun fmanciële en technologische stand van zaken. Dit kan uitgevoerd worden zowel door de 
aangetrokken experts, in opdracht van öiB, als de eigen experts van het directoraat voor 
privatiseringszaken van SHAS. 
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Het directoraat voor privatiseringszaken werd opgericht, omdat SHAS van juli 1991 tot mei 1992 
en van december 1992 tot januari 1994 bevoegd was om zelf de privatisering van haar eigen 
bedrijfsonderdelen te realiseren. In juli 1993 werd de bankafdeling van SHAS, Sümerbank, 
verzelfstandigd onder de naam Sümerbank A.S. Twee jaar later werd Sümerbank A.S. geprivatiseerd, 
via blokverkoop, voor een bedrag van US$ 103 miljoen. Van de 433 verkoopwinkels van SHAS, 
werden in 1993 308 winkels geprivatiseerd (273 verkoopwinkels werden overgenomen door het 
personeel). Ongebruikte bouwgronden rondom de bedrijfscomplexen van produktie-eenheden van 
SHAS werden geïnventariseerd. In 1993 werd hiervan ca. 1.5 miljoen m2 verkocht. 

De voorbereidingen maken de keuze voor de methode van privatisering gemakkelijker. Het bedrijf 
wordt grondig geanalyseerd op zijn financiering, organisatie, personeelsbestand, informatie en 
machines. Ook wordt gekeken naar de concurrentiepositie in de sector van activiteit. De gehanteerde 
criteria zijn technisch van aard en objectief. Het onderzoek wordt afgesloten met de financiële 
waardering van het bedrijf. Deze prijsstelling geldt vaak als een richtprijs. De uiteindelijke 
overdrachtsprijs hangt grotendeels af van de methode van privatisering. De onderzoeksresultaten 
worden aangeboden aan de politici. Die op hun beurt moeten zorgen voor goede timing, een juiste 
methode, een goede prijs en de beste overname- kandidaat. Het is geen gemakkelijke opgave om al 
deze wensen tegelijk waar te maken. 

5.3 
Waardering 

Voorafgaande aan de privatisering is het gebruikelijk om het bedrijf te taxeren op zijn financiële 
waarde. Methoden hiervoor zijn: 
- schatten van de waarde van bezittingen van het bedrijf (expertise-onderzoek); 
- waardebepaling op basis van het tegenwoordig of toekomstig potentieel om geld te verdienen; 
- waardebepaling op basis van het uit te keren dividend; 
- bepalen van de liquidatieprijs van het bedrijf; 
- verdisconteerde netto cash flow methode. Resulteert in de Netto Contante Waarde (NCW) van het 

bedrijf. 
In deze paragraaf wordt de taxatie van Sümer Kayseri behandeld. Van de beschikbare methoden 
zullen er 2 toegepast worden. Dat zijn: waardering volgens de Netto Contante Waarde (NCW
methode) en waardering via het expertise-onderzoek. Deze methoden zijn algemeen aanvaard bij 
privatiseringen in Turkije. Omdat Sümer Kayseri sinds 1987 geen winst meer maakt, zijn de methoden 
op basis van winstgevendheid en het uit te keren dividend niet relevant. Voor het toepassen van deze 
twee methoden is er praktisch cijfermateriaal beschikbaar, in de vorm van: 
- produktiecijfers van de jaren 1967-1995; 
- produktieplanning voor het jaar 1996; 
- verkoopprijzen van de produkten; 
- resultaten van een eigen-expertise door SHAS-medewerkers. 

5.3.1 
Waardering volgens de NCW-methode 

NCW -methode: aan de hand van capaciteitsberekeningen wordt er een schatting gemaakt voor de cash 
flow in de toekomst. Deze cash flow wordt verdisconteerd, met de discontovoet, naar het heden. Het 
resultaat vertegenwoordigt de NCW van het bedrijf. Voor Sümer Kayseri wordt er vanuit gegaan dat 
het bedrijf wordt overgenomen door een private ondernemer welke de produktie zonder nieuwe 
investeringen zal voortzetten. Om de waarde van het bedrijf te kunnen bepalen, moeten er een aantal 
veronderstellingen vooraf aan de berekeningen plaatsvinden. 
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Veronderstellingen: 
a. de financiële verplichtingen van Sümer Kayseri worden overgenomen door SHAS; 
b. de ambtenaren blijven werkzaam bij SHAS; 
c. de voorraden worden met een marge van 10% overgedragen aan de ondernemer (private 

overnemende partij), deze voorraden bedragen per 31 december 1995 US$ 2.500.000; 
d. het personeelsbestand wordt bepaald door de ondernemer en deze staat ook garant voor de 

uitbetaling van de anciënniteitpremie's van het personeel bij een eventuele ontslagaanzegging; 
e. het nodige werkkapitaal wordt bepaald aan de hand van de geldende eisen in de sector in plaats 

van de huidige situatie bij Sümer Kayseri; 
f. na de overname activeert de ondernemer het bedrijf in een NV, waarbij de expertiseprijs als 

basis wordt genomen; 
g. de economische levensduur van het bedrijf wordt gesteld op 4 jaar; 
h. om de invloed van de inflatie te elimineren wordt de toekomstige cash flow berekend op de 

huidige waarde; 
i. de liquidatieprijs van de machines en apparatuur wordt genomen op 10% van de huidige 

expertiseprijs. Voor gronden, gebouwen en onder- en bovengrondse voorzieningen is de 
liquidatieprijs gelijk aan de boekwaarde aan het einde van de economische levensduur. 

j. de oude weefgetouwen van het bouwjaar 1965 en 1969 worden verkocht op basis van hun 
expertisepijs. Zodat de capaciteiten van de weverij en de nabewerking overeen komen. 

In tabel 5.2 worden de totale produktiekosten berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op een 
jaarlijkse produktie van 17,5 miljoen meter katoenen stof. De capaciteitsberekening is als volgt tot 
stand gekomen: 

- de weverij: 
De capaciteit van de weverij wordt geformuleerd door: 

Capaciteit=(n* Dt-60* Wd* A u* R)/(A / 1 00) 

waarin: n 
D 

aantal weefgetouwen (578); 
snelheid (200 omw/min); 
minuten; 
aantal werkdagen per jaar (300); 

A. aantal werkuren per dag (22,5); 
R Rendement (80% ); 

Ai aantal inslagen per cm (20.5); 
100 cm (breedte van het doek). 

Capaciteit=(578*200*6Û*300*22,5*0,80)/(20,5*100)=18.270.000metel/iaar 

met 4% uitval wordt deze, 18.270.000 * 0.96 = 17.540.000 meter/jaar 

- de spinnerij: 
Voor de berekende capaciteit van de weverij is in totaal 2.735 ton garen per jaar benodigd. Deze 
berekening is gebaseerd op de gemiddelde dikte van het benodigde garen. De hoeveelheid garen is 
geen probleem voor de spinnerij welke een opgestelde capaciteit heeft van 5.000 ton/jaar. Een 
probleem vormt echter de zeer arbeidsintensieve bobbijning van het garen ten behoeve van 
voorbereiding van de schering. Daarom wordt er in de berekeningen vanuit gegaan dat alleen de 
garens ten behoeve van de inslag zelf wordt geproduceerd. Omdat Sümer Kayseri niet beschikt over 
een automatische bobbijnmachine worden de garens voor de schering van elders betrokken. 

benodigde garens voor de inslag 
benodigde garens voor de schering 
totaal 

= 1.190 ton/jaar 
= 1.545 ton/jaar 
= 2. 735 ton/jaar 
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Kostprijsberekeningen 
Gezien de ouderdom van de machines wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse afname van 
de capaciteitsbenutting met 5%. 

bedragen in US$ 

Capac~eitsbenutting [o/o] 

Produktie [1.000 m) 

Kosten grondstoffen en hulpgoederen (katoen voor de spinnerij) 

Arbeidskosten 

Kosten indirect personeel 

Exploitatiekosten 

Afschrijvingen 

Algemene kosten 

Opbrengsten u~ verkoop van uftval 

TOT ALE PRODUKTIEKOSTEN 

Verkoopkosten (3% van omzet) 

TOTALE KOSTPRIJS 

Industriële kostprijs [US$1m] 

Commerciële kostprijs [US$/m) 

Verkoopprijs [US$/m I 

Tabel 5.2 VfrWllchte kostprijsberekeningen 
[Bron: bedrijfsgegevens Silmer Kayseri] 

1996 

100 

17.500 

5.610.250 

2.470.000 

665.000 

887.275 

550.000 

110.000 

-110.000 

10.182.525 

278.250 

10.460.775 

0,58 

0,60 

0,53 

1997 1998 1999 

95 90 85 

16.625 15.750 14.875 

5.329.738 5.049.225 4.768.713 

2.420.000 2.370.000 2.320.000 

655.000 645.000 635.000 

860.650 834.830 809.790 

550.000 550.000 550.000 

105.000 100.000 95.000 

-105.000 -100.000 -95.000 

9.815.388 9.449.055 9.083.503 

264.338 250.425 236.513 

10.079.726 9.699.480 9.320.016 

0,59 0,60 0,61 

0,61 0,62 0,63 

0,53 0,53 0,53 

In tabel 5.2 valt op dat de kostprijs meer bedraagt dan de verkoopprijs. De prijs op de markt wordt 
bepaald door grote private bedrijven die de nieuwste technologieen inzetten om een lagere kostprijs 
te behalen. Deze bedrijven beconcurreren elkaar met steeds lagere prijzen. Bedrijven als Sümer 
Kayseri zijn hier echter de dupe van. Hoe lager de verkoopprijs wordt hoe groter de verliezen. De 
private bedrijven kunnen de concurrentie tot een zekere tijd volhouden omdat zij kwalitatief superieur 
zijn en mogelijkheden hebben om naast de binnenlandse markt ook te exporteren naar het buitenland. 
Sümer Kayseri kan niet exporteren en ook niet concurreren met de grote private bedrijven. 

Winst-verlies rekening 
De inkomsten worden weergegeven in tabel 5.3. Hier wordt verondersteld alle 17,5 miljoen meters 
te verkopen voor de gemiddelde verkoopprijs van US$ 0.53. Sümer Kayseri produceert een 20-tal 
soorten doek met allemaal verschillende verkoopprijzen. Door een gewogen gemiddelde te nemen 
van de voorgenomen produktie voor het jaar 1996, is een verkooprijs van US$ 0,53 berekend. Deze 
prijs is gebaseerd op de geldende prijzen per februari 1996. De bedragen in Turkse Lira's zijn 
omgerekend naar de US$ om de invloed van inflatie in de berekeningen te elimineren. V oor de 
omrekeningen zijn wisselkoersen van de Centrale Bank van Turkije gebruikt. 

bedragen in US$ 

Netto verkoopopbrengsten 

Kostprijs van de produkten 

Winst/verlies op verkoop 

Financieringskosten 

Bedrijfsresultaat 

Bijzondere baten 

Periode winst/verlies 

Omzetbelasting [25%) 

Aanhoudingen [20%) 

NETTO WINSTNERLIES 

Tabel 5.3 Verwachte winsi/Verlies rekening voor Silmer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Silmer Kayseri] 

1996 

9.327.500 

10.46o.n5 

-1.133.275 

0 

-1.133.275 

0 

-1.133.275 

0 

0 

-1.133.275 

1997 1998 

8.861.125 8.394.750 

10.079.726 9.699.480 

-1.218.601 -1.304.730 

0 0 

-1.218.601 -1.304.730 

0 0 

-1.218.601 -1.304.730 

0 0 

0 0 

-1.218.601 -1.304.730 

De resultaten van winst-verlies rekening geven voor alle 4 jaren een negatief saldo. 

1999 

7.928.375 

9.327.500 

-1.399.125 

0 

-1.399.125 

0 

-1.399.125 

0 

0 

-1.399.125 
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De verliezen zullen nog groter worden indien de verkoopkortingen, die normaal worden verstrekt op 
de verkoopprijs, in de berekeningen worden opgenomen. 

Werkkapitaal 
Het benodigd werkkapitaal wordt in tabel 5.4 weergegeven. Onder rubrieken wordt aanvullende 
informatie gegeven waarop de bedragen zijn gebaseerd. De bedragen voor de lopende kosten en 
schulden zijn gebaseerd op standaard bedragen welke gebruikelijk zijn in de Turkse textielindustrie 
[Bron: branchetijdschriften en gesprekken met de mensen in de textielindustrie). 

bedragen in US$ 

Kas+Bank 
(voldoende voor de kosten van lonen en exploitatiekosten voor 15 dagen) 

Klantenkrediet 
(de produlden worden na 2 maanden betaald door de klanten) 

Voorraden grondstoffen en hulpmiddelen (voldoende voor 2 maanden) 

Voorraden gereed produkt (gelijk aan 2 maanden produktie) 

Reserve voor lopende kosten 
(standaard bedrag. 1 ,5% van jaarlijkse produktiekosten) 

TOTAAL 

Belastingen (vloeit uit de winst-verlies rekening) 

Lopende schulden (standaard bedrag) 

NETIO WERKKAPITAAL 

Tabel 5-4 Verwachte werkkapitaal voor Somer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Somer Kayseri] 

1996 

185.000 

1.545.500 

935.000 

1.743.463 

150.000 

4.558.963 

0 

200.000 

4.358.963 

1997 1998 1999 

180.000 175.000 170.000 

1.468.540 1.390.250 1.313.950 

868.280 841.540 794.785 

1.679.954 1.616.580 1.553.336 

140.000 130.000 120.000 

4.356.774 4.153.370 3.952.071 

0 0 0 

180.000 160.000 150.000 

4.176.774 3.993.370 3.802.071 

Uit tabel 5.4 wordt duidelijk dat er een behoorlijke werkkapitaal nodig is om een bedrijf van dit 
kaliber lopend te houden. Vooral de nodige voorraden en klantenkredieten zijn verantwoordelijk voor 
de hoogte van het benodigd werkkapitaal. Er is geen rekening gehouden met eventuele belastingen 
omdat het bedrijf geen kans heeft om winst te maken, zie winst-verlies rekening. 

Netto Cash Flow (NCF) 
De verwachte cash flow zallopen volgens de tabel 5.5. 

bedragen in US$ 1996 1997 1998 1999 2000 

I. CAPACITEITSBENUTnNG 100 95 90 85 0 

11. OPBRENGSTEN 

Verkoop 9.275.000 8.811.250 8.347.500 7.883.750 

Verkoop op krediet (-) 1.545.500 1.468.540 1.390.250 1.313.950 

Incasso verkoop op krediet (+) 0 1.545.500 1.468.540 1.390.250 1.313.950 

Netto verkopen 7.729.500 8.888.210 8.425.790 7.960.050 1.313.950 

UI. PRODUKTIEKOSTEN 9.910.775 9.529.725 9.149.480 8.770.016 

IV. WERKKAPITAAL 

Kas 185.000 180.000 175.000 170.000 

Grondstoffen 935.000 888.280 841.540 794.785 -
Reserve 150.000 140.000 130.000 120.000 

Totaal 1.270.000 1.208.280 1.146.540 1.084.785 

Toename 1.270.000 -61.720 -61.740 -61.755 

V. BELASTINGEN -
Vl. INVESTERINGEN -
VIl. LIQUIDATIEWAARDE BEDRIJF 6.602.224 

VIII. LIQUIDATIEWAARDE GEREED PRODUKT 1.553.335 

IX. LIQUIDATIE WERKKAPITAAL - 1.084.785 

x. NETTO CASH FLOW -3.451.275 -579.795 -661.950 -748.211 10.554.295 

Tabel 5.5 Verwachte cash flow voor Somer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens somer Kayseri] 
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De netto cash flow voor Sümer Kayseri is negatief gedurende de levensduur van het project. In het 
eerste jaar is dit het hoogst vanwege ·het benodigde werkkapitaal. In het vijfde jaar is de netto cash 
flow positief. De liquidatiewaarden van de machines, gebouwen en gronden zorgen voor een netto 
cash flow ca. US$ 10 miljoen. De liquidatiewaarde van het bedrijf is als volgt tot stand gekomen: 

1. expertisewaarde van gebouwen en boven- en ondergrondsevoorzieningen 
2. afschrijvingen (US$ 7.546.700*(4/100)*4) 
3. NETIO WAARDE (1-2) 
4. machines en apparatuur voor de produktie, machines en apparatuur voor onderhoud en reparatie, 

interieur van gebouwen en vervoersauto's. (10% van de expertisewaarde= US$ 2.630.000) 
5. TOTALE LIQUIDATIEWAARDE (3+4) 

De liquidatiewaarden van gereedprodukt en werkkapitaal zijn ontleend aan tabel 5.4. 

Discontering van NCF 

bedragen in US$ 
7.546.700 
1.207.476 
6.339.224 

263.000 
6.602.224 

De netto cash flow uit tabel 5.5 wordt verdisconteerd naar het heden. Hiervoor wordt het volgende 
formule gebruikt: 

waarin: P0 

Sn 

n 

de waarde van het te beleggen bedrag op het tijdstip t=O (het heden); 
de waarde van het te beleggen bedrag op het tijdstip t=n (toekomst); 
de discontovoet; 
het aantal jaren dat het project duurt. 

Het kiezen van een discontopercentage levert in Turkije een probleem. Omdat de kapitaalmarkten, 
naar de westerse maatstaven, nog niet voldoende zijn ontwikkeld, is het bepalen van een risicovrije 
discontovoet vaak zeer moeilijk. Algemeen worden in Turkije percentages tussen 10 en 20% 
gehanteerd. In dit onderzoek worden percentages als 10, 12 en 15% gebruikt als een realistische 
benadering voor de discontovoet. 

Jaren NCF Discontovoet NCW 
Pn US$] {10%) [in US$) 

1996 -3.451.275 0,9091 -3.137.554 

1997 -579.795 0,8264 -479.143 

1998 -661.950 0,7513 -497.323 

1999 -748.211 0,6830 -511.028 

2000 10.554.295 0,6209 6.553.162 

TOTAAL 5.113.064 1.928.114 

Tabel 5.6 Verwachte discontering van cash flow voor Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Snmer Kayseri] 

Discontovoet NCW Discontovoet NCW 
{12%) Pn US$) (15%) [in US$) 

0,8929 -3.081.643 0,8696 -3.001.229 

0,7972 -462.213 0,7561 -438.383 

0,7118 -471.176 0,6658 -440.726 

0,6355 -475.488 0,5718 -427.827 

0,5674 5.988.507 0,4972 5.247.595 

1.497.987 939.430 

De NCW van het bedrijf blijkt voor alle drie discontovoeten positief. Dit is een gevolg van de hoge 
liquidatiewaarde van het bedrijf. 

Bepaling waarde van het bedrijf 
In tabel 5.7 wordt de huidige waarde van het bedrijf berekend. Deze waarde varieert licht als gevolg 
van de te kiezen discontovoet. De waarden van bouwgronden, voorraden en anciênniteitpremies liggen 
vast. Omdat deze huidige waarden zijn, hoeven zij niet verdisconteerd te worden. 

bedragen in [US$] Discontovoet ( 10%) Discontovoet {12%) Discontovoet {15%) 

Huidige waarde van NCF 1.928.114 1.497.987 939.430 

Waarde van bouwgronden {+) 21.075.274 21.075.274 21.075.274 

Voorraden (+) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 

Anciënn~e~spremies personeel (-) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

WAARDE VAN HET BEDRIJF 15.753.388 15.323.261 14.764.704 

Tabel 5.7 Geschatte waarde van Snmer Kayseri 
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De waarde van het bedrijf ligt rond US$ 15 miljoen. De anciënniteitspremies van het personeel dat 
bij een eventuele liquidatie moet worden betaald, bedraagt US$ 10 miljoen. Pe anciënniteitspremies 
spelen een cruciale rol bij de Turkse privatiseringen. Volgens de Turkse wetgeving is de werkgever 
verplicht om de anciênneitspremie uit te keren wanneer een personeelslid bij hem met pensioen gaat 
of door hem wordt ontslagen. Er wordt een ingewikkelde formule gebruikt om de hoogte van het 
premie te bepalen. Bepalend zijn o.a. het aantal jaren dat men heeft gewerkt voor desbetreffend 
bedrijf en de hoogte van genoten loon in het arbeidsverleden. De Personeelzaken van Sümer Kayseri 
berekent dat per werknemer een bedrag van ca. US$ 10.000 nodig zal zijn. Bij een privatisering moet 
de ondernemer ook het personeel overnemen. Dat betekent dat hij ook garant moet staan voor de 
uitbetaling van anciënniteitspremies. Tijdens de onderhandelingen bij privatiseringen komt dit punt 
regelmatig aan de orde. Vaak doet de overheid enige concessies door een korting op de verkoopprijs 
te verlenen die gelijk is aan de uitstaande anciënniteitspremies. 

5.3.2 
Waardering via Expertise-onderzoek 

Expertise-onderzoek: door grond waarop het bedrijf is gebouwd, de gebouwen van het bedrijf, de 
machines, enz., te taxeren op hun huidige waarde wordt er een bedrag vastgesteld dat het bedrijf bij 
een eventuele verkoop, ook in aparte onderdelen, moet kunnen opbrengen. Het fungeert eigenlijk als 
een richtprijs. 

Gronden 
Afbeelding 5.1 geeft de plattegrond van Sümer Kayseri. Het bedrijf ligt aan een grote boulevard op 
de weg naar het regionale vliegveld. Het fabriekscomplex ligt midden in een woonwijk. Het perceel 
waarop de fabrieksgebouwen zijn gesitueerd bedraagt in oppervlakte 762.058 m2

• Van deze grond 
is 344.386 m2 in gebruik. De resterende 417.672 m2 grond is helemaal leeg. Er zijn naast dit grote 
perceel nog kleinere percelen die eveneens leeg .zijn. In de buurt van het fabriekscomplex is bouwen 
van gebouwen tot en met vijf verdiepingen toegestaan. Met speciale toestemming van de 
gemeenteraad zijn er zelfs gebouwen van 9 en 10 verdiepingen gebouwd. Het negen verdiepingen 
hoge gebouw pal tegenover het fabriekscomplex wordt het hoofdgebouw van de Directoraat voor de 
Zekerheid (Politie). De politielogementen worden 6 hoog gebouwd. De gemeenteraad had in het 
verleden een 250.000 m2 grond van Sümer Kayseri onttrokken aan de bebouwing. Deze grond wilde 
de gemeente bestemmen als groenvoorziening. Sümer Kayseri heeft deze beslissing aangevochten 
bij de rechter. Uiteindelijk werd deze grond bestemd voor de uitbreiding van de confectie-afdeling 
en het bouwen van logementen voor het personeel. Uit een informeel gesprek van de auteur met de 
burgemeester van Kayseri wordt duidelijk dat er, eind 1995, nog geen bestemmingsplan is uitgewerkt 
voor de vrijkomende bouwgronden na de privatisering van Sümer Kayseri. Normaliter reserveert de 
gemeenteraad, in haar bestemmingsplannen, 30-35% van de oppervlakte voor aanleg van wegen en 
straten, groenvoorziening en gemeenschappelijke sociale voorzieningen. De rest komt vrij voor 
bebouwing. 

De gronden van Sümer Kayseri vertegenwoordigen een waarde die mede bepaald wordt door hun 
ligging en de grootte. Deze waarde loopt in miljoenen US$, omdat Sümer Kayseri zowel door zijn 
ligging als de grootte van zijn gronden erg aantrekkelijk is voor de bouw van bv. woningen en 
winkels. In tabel5.5 wordt een opsomming gegeven van de percelen en hun vermoedelijke opbrengst 
bij verkoop als bouwgrond. De bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde prijzen die gelden voor 
de omgeving waar de gronden zich bevinden. De prijzen werden verzameld bij de makelaars. Deze 
bedragen zijn in de informele gesprekken met de leiding van Sümer Kayseri 'benaderend' genoemd. 
Een in 1993 door SHAS-medewerkers uitgevoerde expertise-onderzoek geeft op US$ basis dezelfde 
resultaten. 

Soort Oppervlakte Prijs perm' Waarde 
[m'] [US$/m'] [US$] 

Fabriekscomplex 762.058 21,60 16.460.453 

Bouwgrond 1 38.200 21,60 825.120 
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Bouwgrond 2 9.691 3,60 34.888 

Bouwgrond 3 367 7,20 2.642 

Weg, groen veld 4.439 7,20 31.961 

Landbouwveld 10.102 7,20 72.734 

Bouwgrond bij logementen 151.509 21,60 3.272.594 

Veld waterpomp 12.172 7,20 87.638 

Bouwgrond 4 4.933 21,60 106.553 

Weg, depot marketing 3.384 21,60 73.094 

Weg, veld naast PTI 3.480 21,60 75.168 

Weg, veld achter logementen 2.252 14,40 32.429 

TOTAAL: 1.1102.587 21,02 21.075.274 

Tabel 5.5 De gronden van SOmer Kayseri en hun opbrengst bij eventuele verkoop als bouwgrond. 
[Bron: informatie-inwinning bij de plaatselijke makelaars, 

SOmer Kayseri; bedrijfsgegevens) 
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Atbeeldlog 5.1 Plattegrond Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri 
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De gebouwen in het fabriekscomplex zijn gewaardeerd op basis van de eenheidsprijzen van 
nieuwbouw per m2

, welke door de Bayzndzrlzk ve iskan Bakanlzgz- Ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening - zijn gepubliceerd in de Resmi Gazete - de Staatscourant - . V oor de 
prijsbepaling van een gebouw wordt de eenheidsprijs per m2 vermenigvuldigd met de oppervlakte 
en het slijtingspercentagevari het desbetreffend gebouw. 

Het grootste gedeelte van de gebouwen werd in de periode 1933-1934 door de Russen gebouwd. De 
meeste gebouwen zijn gebouwd rondom een betonnen karkas dat van buiten voorzien is van 
gemetselde natuursteen. In 1942 werden de stenen logementen en 4 stuks logementen rondom een 
gewapend betonnen karkas gebouwd ten behoeve van de arbeiders. De nieuwste gebouwen, de 
arbeiderseetzaal en de hulpgoederendepots, dateren uit 1974. In tabel 5.6 worden per gebouw de 
relevante gegevens getabelleerd. De bedragen in deze tabel zijn afkomstig uit het expertise-onderzoek 
uitgevoerd door SHAS's directoraat voor privatiseringszaken in 1993. Het slijtingspercentage voor 
de gebouwen ligt bij 50%. 
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Bez~tingen 

Produktiegebouwen 

Ateliers 

Depots (beton) 

Depots (ijzerplaat) 

Directiegebouw 

Gastenlogement 

Gebouwen van Brandweer, Garage en Bouwkundig onderhoud 

Ambtenaren lokaal 

Overige sociale gebouwen 

Kleine depots 

Hulpgebouwen 

Gebouw confectie-afdeling 

Interne logementen (t.b.v. directeuren en chefs) 

Buiten logementen (t.b.v. arbeiders) 

Bu~en logementen (t.b.v.voormannen) 

Personeelswinkel, Crèche, PTT-logement 

Opleidingsgebouw 

Boven- en ondergrondsevoorzieningen 

Machines en apparatuur voor de produktie 

Machines en apparatuur voor onderhoud en reparatie 

Interieur van gebouwen 

VervoersaUlo's 

TOTAAL: 

Tabel 5.6 De huidige waarde van de gebouwen. 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri] 

oppervlakte prijs perm' 
[m'] [US$'m'] 

33.354 200 

2.613 225 

7.732 225 

1.222 100 

910 200 

588 200 

864 100 

1.200 200 

1.518 100 

592 100 

852 175 

6.662 225 

3.120 200 

5.990 175 

6.414 175 

594 175 

370 200 

Boekwaarde=1.178.570 

Expertisewaarde 

Expertisewaarde 

Expertisewaarde 

Expertisewaarde 
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nieuwbouwwaarde slijtage contante 
[US$] [%] waarde [US$] 

6.670.800 50 3.335.400 

587.925 50 293.962 

1.739.700 50 869.850 

122.200 50 61.100 

182.000 50 91.000 

117.600 50 58.800 

86.400 50 43.200 

240.000 50 120.000 

151.800 50 75.900 

59.200 50 29.600 

149.100 50 74.450 

1.498.950 80 300.000 

624000 50 312.000 

1.048.250 50 524.125 

1.122.450 50 561.225 

103.950 50 51.975 

74.000 50 37.000 

40 707.142 

2.180.000 

350.000 

60.000 

40.000 

10.176.729 

Enkele gebouwen uit tabel 5.6 worden hieronder iets uitvoeriger behandeld. Dit wordt gedaan om 
een betere zicht te krijgen m.b.t. de fysieke gesteldheid van de gebouwen. 

Produktiehal 
Dit gebouw is in 1934 gebouwd door de Russen. Het is gebouwd rondom een gewapend betonnen 
karkas. Het gebouw is gelijkvloers en heeft een shed-vormige betonnen dak. Het dak is later bedekt 
met aluminium platen. De hoogte van het dak varieert tussen 8.00 m en 4.00 m. De vloeren zijn 
voorzien van een mozaïekbedekking. De buitenmuren zijn gemetseld met gehakte natuursteen, de 
binnenmuren zijn voorzien van cementmortel en geverfd met kalkverf. Het gebouw is voorzien van 
een klimaatbeheersingsinstallatie die echter niet werkt. Verlichting wordt gerealiseerd met TL-lampen. 
De totale oppervlakte bedraagt 33.354 m2

• Het slijtingspercentage ligt op 50%. Dat betekent: 

33.354 m2 * US$ 200 

Slijtingspercentage (50%) 

Huidige waarde van het gebouw 

Directiegebouw 

[US$] 
6.670.800 

3.335.400 

3.335.400 

Dit gebouw telt twee verdiepingen met ieder een hoogte van 3.50 m. Het dak is voorzien van 
dakpannen op een houten fundering. De vloeren zijn van mozaïek met kleedbedekking. Het 
timmerwerk is van hout, de natuurstenen buitenmuren zijn geverfd. Van binnen is het gebouw geverfd 
met latex en voorzien van centrale verwarming. De verlichting gebeurt met TL-lampen. De totale 
oppervlakte bedraagt910m2 en het slijtingspercentage bedraagt 50%. Dat betekent: 

[US$] 
910m2 * US$ 200 182.000 

Slijtingspercentage (50%) 

Huidige waarde van het gebouw 

91.000 

91.000 
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Arbeiderslogementen 
Deze bevinden zich tegenover de fabriekscomplexen. Ze zijn evenals de andere gebouwen voorzien 
van een karkas van gewapend beton met natuurstenen muren aan de buiten kant. De daken zijn 
geconstrueerd op een houten fundering en zijn voorzien van rode dakpannen. Het timmerwerk is van 
hout, de vloeren zijn van beton. De gebouwen worden verwarmd met kolenkachels. In totaal zijn er 
24 gebouwen met ieder 2 verdiepingen. In één gebouw wonen 6 gezinnen. In totaal is er dus plaats 
voor 144 arbeidersgezinnen. De totale oppervlakte bedraagt 5990 m2 en de slijtingspercentage 
bedraagt 50%. Dat betekent 

5990 m2 * US$ 175 

Slijtingspercentage (50%) 

Huidige waarde van het gebouw 

[US$] 
1.048.250 

524.125 

524.125 

Boven- en ondergrondsevoorzieningen 
Ondergrondse voorzieningen betreffen hier de rioleringen en watervoorziening. Het bedrijf heeft een 
eigen riolering voor vuil water en een aparte riolering voor regenwater. Er zijn 3 waterputten van 
ieder 100 m diep met een debiet van ca. 30 liter per seconde. Daarnaast 2 ondergrondse watertanks 
van ieder 350 ton inhoud. De water- en stoomvoorziening naar de bedrijfsgebouwen wordt ook 
ondergronds gerealiseerd. 

Bovengrondse voorzieningen zijn o.a. de asfaltwegen binnen het complex, boomgaarden met denne-, 
fruit- en populierenbomen, sportvelden, zwembad, buitenverlichting, hekwerk rondom de fabriek en 
enkele portiershuisjes. Boven- en ondergrondsevoorzieningen zijn op de jaarbalans gewaardeerd met: 
US$ 1.178.570 met 40% slijtingspercentage wordt de huidige waarde US$ 707.142. 

Samenvatting expertise-onderzoek 

I. Bouwgronden 

II Gebouwen 

lil. Boven- en ondergrondsevoorzieningen 

IV. Machines en apparatuur 

V. Hulpdiensten 

Vl. Interieur 

VII. Vervoersanto's 

TOTAAL: 

5.3.3 
Evaluatie van taxatieresultaten 

[US$) 

21.075.274 

6.839.587 

707.142 

2.180.000 

350.000 

60.000 

40.000 

31.252.003 

In paragraaf 5.3.1 werd de eventuele Netto Cash Flow (NCF) van Sümer Kayseri na een fictieve 
levensduur van 4 jaar berekend. De NCF is verdisconteerd met 10, 12 en 15% om drie verschillende 
Netto Contante Waarde (NCW) van de NCF te berekenen. Onderzoek aan deze waarden laat zien 
dat het bedrijf geen positieve NCF kan genereren uit de normale bedrijfsactiviteiten. De positieve 
NCW wordt dan uitsluitend gerealiseerd door de hoge liquidatiewaarde van het bedrijf. De NCW 
bedraagt voor de gekozen discontovoeten van 10, 12 en 15% respectievelijk US$ 15.753.388, 
15.323.261 en 14.764.704. 

Het expertise-onderzoek geeft voor Sümer Kayseri een waarde van US$ 31.252.003. Het wordt 
duidelijk dat de expertisewaarde van Sümer Kayseri hoger is dan de berekende NCW. 
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5.4 
Evaluatie 

63 

Basismethoden van privatisering: 
Methoden 

Publieke aanbieding van aandelen 

2 Private verkoop van aandelen 

3 Verkoop van bezittingen 

4 Fragmentatie 

5 Nieuwe investering in de staat 
sonderneming 

6 Management/employée buy-out 

Evaluatie 

Deze methode is voor Sümer Kayseri niet uitvoerbaar. Een bedrijf met zeer slechte 
fmanciële resultaten is niet te verkopen op de aandelenbeurs van Istanbul. De huidige 
ondernemingsvorm is ook een belemmering. Sümer Kayseri is nog een onderdeel van 
SHAS en daardoor niet geregistreerd als zelfstandige onderneming. 

Deze methode is voor Sümer Kayseri wel uitvoerbaar. De aandelenmarkten zijn zich aan 
het ontwikkelen in Turkije. De aandacht richt zich vooral op bedrijven die winstgevend 
zijn en dividend uitkeren. Sümer Kayseri is echterniet winstgevend en keert geen dividend 
uit. Blokverkoop van aandelen op basis van de expertiseprijs is hier op zijn plaats. 

Dit is een redelijk alternatief. De overbodige bouwgronden zouden worden verkocht. De 
opbrengsten kan Sümer Kayseri gebruiken voor de rehabilitatie van zijn verouderd 
machinepark o.m. in de weverij. 

Hierbij moeten de afdelingen weverij en nabewerking sluiten. De van relatief jongere 
machines voorziene spinnerij kan na modernisering verder met de produktie. 

Dit is op zich een zeer interessante optie. Er is een bloeiende textielsector in Turkije en 
ook in Kayseri. De laatste tijd zijn de meeste investeringen dan ook gericht naar deze 
~or. Een private ondernemer met investeringsplannen zou in het goed gefimdeerde 
Sümer Kayseri kromen gaan investeren. Maar navraag bij een privaat textielbedrijf (Orta 
Anadolu in Kayseri) met investeringsplannen, wees uit dat investeren in de bestaande infra
structuur van Sümer Kayseri veel meer zou kosten dan het opzetten van een geheel nieuwe 
fabriek. Namelijk de onbruikbare bedrijfsgebouwen zouden gesloopt moeten worden. Een 
tweede bezwaar vormt de ligging van Sümer Kayseri in het stadscentrum. De 
georganiseerde industriezone aan de rand van de stad verdient de voorkeur als 
vestigingsplaats vanwege de aantrekkelijke voorzieningen. 

Tijdens de observaties binnen het bedrijf werd duidelijk dat zowel de leidinggevenden als 
het overig personeel geen vertrouwen meer hebben in een toekomst voor het bedrijf. Het 
is niet meer dan een illusie om van deze !pensen te verwachten dat ze hun 
anciënniteitspremies op spel zouden zetten door het bedrijf over te nemen. Daarnaast is 
deze methode nagenoeg onbekend in Turkije. Een voorbeeld vormt het ijzer- en staalbedrijf 
KARDEMIR Dit uitgeleefde bedrijf werd in 1994 van sluiting gered door een 
initiatiefgroep die de aandelen voor een symbolische waarde van 1 TL. (Turkse Pond) heeft 
gekocht van de staat. De nieuwe eigenaren, de vakbond namens het personeel en de 
plaatselijke bevolking (vooral oud-werknemers en de middenstand in de provincie 
Karabük) komen geregeld in conflict met het personeel dat om loonsverhoging vraagt. Dit 
soort belangenverstrengelingen werken in de Turkse situatie averechts. 

Tweedegraadsmethoden van privatisering: 
Methoden 

Financiële huur- en managemento
vereenkomsten 

2 Uitbesteden 

Evaluatie 

Deze methode wordt in Turkije zeer zelden toegepast. De overheid is er geen voorstander 
van. Één voorbeeld in het Oost-Turkije is teleurstellend afgelopen. Voor Sümer Kayseri 
is deze methode niet relevant. Het bedrijf kan namelijk geen positieve cash flow genereren 
uit zijn bedrijvigheden. Daarom is dit bedrijf voor een private leaser niet interessant. Een 
managementovereenkomst zal de staat alleen maar extra geld kosten. SHAS kan de huidige 
leiding bij Sümer Kayseri niet ontslaan en de aangetrokken private leiding moet ook betaald 
worden. Bij een bedrijf dat geen uitzicht heeft op een positive bedrijfsresUltaat is het 
aangaan van een managementovereenkomst geen oplossing. Het punt is dat de staat geen 
geld wil insteken in de staatsbedrijven. 

Bij Sümer Kayseri wordt de produktie van kledingstukken al lange tijd uitbesteed aan 
private ondernemers. Deze naaien onder toezicht van medewerkers van Sümer Kayseri de 
parka's, overalls, lakens e.d. in elkaar. Sümer Kayseri maakt hierop echter geen winst. De 
confectie-afdeling wordt namelijk puur in stand gehouden om de fabriek draaiende te 
houden. Een groot gedeelte van de produktiecapaciteit wordt aangewend voor de confectie
afdeling. Het uitbesteden van de gehele produktie is echter niet mogelijk. Voor de 
confectie-afdeling heeft Sümer Kayseri alléén een niet gebruikt gebouw (het oude 
electriciteitscentrale) ter beschikking gesteld. Bij uitbesteding aan private personen rijzen 
vragen als: waar blijft het personeel?, wat gebeurt er met de investeringen tot nu toe? en 
waarom zou de staat de produktie uitbesteden? Het betreft hier geen publiek goed of dienst. 
De staat is dus niet verplicht te zorgen voor de continuïteit van de produktie. 
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3 Verlenen van concessierechten 
(franchising) 

4 Dereguleren 

Privatiseren van Sümer Kayseri 

Het betreft hier geen monopolistische goederen. 

Niet van toepassing. 

5 Stimuleren van private sector: 
- liquidatie, fusie en overname 
- ondersteunen van consumenten, 

(grants{voucher) 
- vrijwillige organisaties 

Liquidatie van het bedrijf heeft geen invloed voor de private textielsector. Deze ondervindt 
al jaren geen concurrentie van SHAS en ook niet van Sümer Kayseri. Liquidatie van 
verliesmakende staatsbedrijven wordt gewenst door een meerderheid van de Turkse 
bevolking. In hun ogen zijn deze verliezen een van de oorzaken van de chronische inflatie 
in Turkije 

6. Andere methoden: 
-bekostigen van publieke 

dienstverlening via bijdrage aan 
consumenten 

- verminderen van collectieve uitgaven 

5.5 
Nabeschouwing 

5.5.1 

Niet van toepassing. 

Tot nu toe geprivatiseerde produktie-eenheden van SHAS 

De öiB heeft, in oktober 1995, 10 produktie-eenheden van SHAS te koop aangeboden via 
advertenties in de landelijke kranten. Als privatiseringsmetbode was gekozen voor blokverkoop van 
desbetreffende bedrijven aan private personen. De kandidaat-overnemers kregen één maand de tijd 
om te reageren. De reacties moesten schriftelijk, via het indienen van een offerte ten kantore van öiB 
in Ankara, kenbaar gemaakt worden. Op de sluitingsdatum, 6 november, hadden 37 firma's zich 
gemeld. De produktie-eenheden en het aantal gegadigden worden hieronder in tabelvorm 
weergegeven. 

TE KOOP AANGEBODEN PRODUKTIE-EENHEDEN 

1. ADANA: katoenverwerkende bedri~ met spinnerij (7.720 ton) en 
weverij (15.750.000 m) 

2. ADIYAMAN: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (2.450 ton), 
weverij (2.640 ton) en nabewerking (1.450 ton) 

3. BÜNYAN: wolverwerkend bedri~ met spinnerij (371 ton) en weverij 
(1.456 ton) en nabewerking (1.468 ton) 

4. ERZiNCAN: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (930 ton) en 
weverij (4.830.000 m) 

5. ESKi$EHiR: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (3.020 ton), 
weverij (21.260.000 m) en nabewerking (22.650.000 m) 

6. HEREKE: wolverwerkend bedrijf met spinnerij (321 ton). weverij (2.960 
ton) en nabewerking (2.700 ton) 

7. KARAMAN: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (11.020 ton) 

8. KAHRAMANMARA$: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (2.880 
ton), weverij (12.820.000 m) en nabewerking (13.400.000 m) 

9. NEV$EHiR: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (3.110 ton) en 
weverij (1.000 ton) 

10. $ANLIURFA: wolverwerkend bedrijf met spinnerij (840 ton) 

KAYSERi: katoenverwerkend bedrijf met spinnerij (4.970 ton), weverij 
(30.060.000 m) en nabewerking (17.000.000 m) 

Tabel 5.10 Privatisering van produktie-eenbeden van SHAS tot januari 1996 
)Bron: -jaarverslagen SHAS 

-Staatsrourant d.d. 20 januari 1996) 

Omzet in 1994 
[US$] 

16.633.700 
(1) 

9.309.700 
(5) 

2.565.600 
(9) 

2.050.000 
{10) 

12.010.833 
(3) 

8.244.833 
{6) 

14.224.033 
(2) 

10.257.933 
(4) 

4.590.800 
(7) 

2.743.833 
(8) 

8.968.255 

Bedri~sresultaat Kandi Verkoopprijs 
in 1994 [US$] dalen [US$] 

-16.677.233 3 8.000.000 
(1) 

-4.609.566 2 bod te laag 
(9) 

-6.419.466 3 bod te laag 
(6) 

-9.655.366 4 1.225.000 
(4) 

-15.506.166 3 4.183.333 
(2) 

-6.302.566 3 3.816.666 
(7) 

-7.766.300 3 10.583.333 
(5) 

-11.381.333 2 bod te laag 
(3) 

-6.120.633 6 2.833.333 
(8) 

-2.625.166 9 791.666 
(10) 

-14.563.624 ? ? 
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De öiB stelde de volgende voorwaarden: 
- minimaal 50% van de verkoopprijs dient direct contant betaald te worden; 

voor de restbetalingen wordt een rentepercentage van 110% op jaarbasis in acht genomen; 
van de restbetalingen wordt het restbedrag omgerekend naar US$, volgens de wisselkoersen van 
de Turkse Centrale Bank, waarop een rentepercentage geldt van kredietrente+2; 
de restbetalingen dienen binnen 12 maanden na contractondertekening voldaan te worden; 
voor de restbetalingen dient een garantiecertificaat overlegd worden door de ovememer; 
de overnemer verplicht zich vanaf contracttekening minstens 3 jaar door te gaan met de 
bedrijfsactiviteiten; 
wanneer de overnemer zijn verplichtingen niet nakomt enfofhet overnamecontract niet wil tekenen, 
wordt door de overnemer betaalde voorlopige borgsom contant gemaakt en als inkomen beschouwd 
voor öiB. 

Na analyse van tabel 5.10 worden volgende conclusies getrokken: 
1. alle tien bedrijven hebben het boekjaar 1994 afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat; 
2. het ratio bedrijfsresultaat/omzet fluctueert tussen -0.50 en -4.71. Als de zware verliesgevende 

bedrijven in Erzincan en Bünyan buiten beschouwing worden gelaten, ligt de ratio rond -1; 
3. deze bedrijven waren qua technologie de beste binnen SHAS; 
4. het aantal overnamekandidaten is niet gering; 
5. de fmanciële toestand bij Sümer Kayseri is in vergelijking met geprivatiseerde bedrijven slechter. 

Het heeft een bedrijfsresultaat/omzet-ratio van -1.62. Dit is op twee bedrijven na de slechtste ratio. 

Toch zijn 7 van de 10 bedrijven geprivatiseerd door de verkoop aan de private ondernemers. De 
verkoopprijzen zijn ook niet gering. Want de private ondernemer neemt ook het personeel van de 
bedrijven over. Dit betekent dat hij verantwoordelijk wordt voor de uitbetaling van 
anciënniteitspremies bij ontslag of pensionering. Hierdoor stijgt de overnameprijs in werkelijkheid 
aanzienlijk. De ondernemer kan na overname van het bedrijf twee kanten uit doorgaan met de 
produktie met noodzakelijke investeringen in nieuwe technologie of stoppen na 3 jaar en de 
vrijkomende grond benutten voor andere doeleinden. Behalve Erzincan en ~anlturfa zijn overige vijf 
bedrijven verkocht aan gevestigde textielondernemers. Daarom is het te verwachten dat zij de nodige 
investeringen zullen doen om de overgenomen bedrijven winstgevend te maken. 

Wat Sümer Kayseri betreft, maken de uitgevoerde privatiseringen tot nu toe de kansen op 
opbrengstmaximalisatie niet beter. Door slechte fmanciële resultaten heeft het bedrijf geen sterke 
argumenten om een hoge overnameprijs te vragen. Daarbij wordt verondersteld dat de voorwaarden 
van öiB ook voor Sümer Kayseri zullen gelden. Vooral de voorwaarde om drie jaar door te gaan 
met de produktie is onaantrekkelijk voor de private ondernemers. 

5.5.2 
Het personeel aan het woord 

In een enquete werd aan deel van het personeel gevraagd hun mening te geven over de aankomende 
privatisering van Sümer Kayseri. Per produktie-afdeling (spinnerij, weverij, weverij-voorbereiding, 
nabewerking en hulpdiensten) hebben twee medewerkers aan de enquete deelgenomen. In totaal 12 
mensen hebben hieraan deelgenomen. De ambtenaren mochten vanwege hun status niet deelnemen 
aan de enquête. De vragen waren: 
1. wordt u geïnformeerd over de gang zaken rond de privatisering van Siimer Kayseri? 
2. blijft u na de privatisering werken voor Sümer Kayseri? 
3. bent u eens met de privatisering van Sümer Kayseri? 
4. vindt u dat de prestaties van uw afdeling door privatisering kan verbeteren? 
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Na analyse van enquetes wordt duidelijk dat: 
- een meerderheid van werkenden tegen privatisering is; 
- meest aangevoerde reden is bezorgdheid om ontslagen te worden na privatisering; 
- meerderheid van werkenden wordt niet geïnformeerd over privatisering, alleen de ambtenaren zijn 

op de hoogte van de zaken. 

Hieronder worden de meningen van een 4-tal werknemers vertaald in het Nederlands. 

V oorman nabewerking: 
"Zowel de staat als de private overnemers geven geen garanties voor continuïteit van lonen en 
anciënniteitspremies van werkenden. Daarom zijn wij tegen privatisering." 

V oorman voorraaddepots: 
"Ik ben voor privatisering omwille van mijn land en volk. Met de huidige staat van de technologie 
is produktie niet rendabel: 

- produktie is afgenomen; 
- kostprijzen zijn toegenomen; 
- lonen zijn te hoog naar verrichte arbeid. 

De tekorten van staatsbedrijven nemen alsmaar toe. Hierdoor komt het staatsbudget in problemen. 
Omdat de produktie niet meer rendabel is, worden de lonen en overige kosten betaald met geleend 
geld."Door rentebetalingen daalt het nationaal inkomen. Iedereen wordt benadeeld door deze daling." 

Werknemer weverij-voorbereiding: 
"In Turkije heeft de staat symbolische wetten opgesteld om ontslagen te voorkomen. De rijken en 
de industriëlen gebruiken deze wetten voor hun eigen belang. De overheid kijkt toe en grijpt niet in. 
Daarom ben ik tegen privatisering." 

Werknemer planning: 
"Wij worden niet geïnformeerd over de privatisering. Wij zijn voor onze informatievoorziening 
aangewezen op de media. Als de staatsbedrijven een last zijn voor de staat, ben ik voor privatisering. 
De opbrengsten zouden dan gebruikt moeten worden voor nieuwe investeringen t.b.v. van het Turks 
volk. Maar ook is mogelijk dat de staatsbedrijven na een technologievernieuwing in staat kunnen zijn 
om door te blijven functioneren. Wij als arbeiders maken ons zorgen over naleving van onze 
arbeidscontracten. Gezien er geen garanties worden geboden voor de toekomstige werkgelegenheid 
in het bedrijf zijn wij tegen privatisering." 



Energieverbruik en Energiebesparingsmogelijkheden 

6 
ENERGIEVERBRUIK EN 
ENERGIEBESPARINGSMOGELIJKHEDEN 

6.1 
Produktieproces van Sümer Kayseri 

6.1.1 
Deelprocessen: geïnstalleerd vermogen 
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Hieronder, in tabel 6.1, wordt het geïnstalleerd vermogen van de installaties binnen Sümer Kayseri 
weergegeven. 

PRODUKTIEPROCES Geïnstalleerd 
Vermogen [kW] 

Spinnerij 2.088 

Weverij-voorbereiding 2n 

Weverij 839 

Nabewerking 574 

Totaal 3.na 
HULPDIENSTEN 

Reparatie & Onderhoud 386 

Waterputten ( 4 Stuks) 120 

Pompen 210 

Stoomeenheid 223 

Confectie 200 

Air-conditioning, Perslucht, Stoomverdeling 500 

Sociale Gebouwen, Buitenverlichting 243 

Totaal 1.882 

TOTAAL -(produktieproces+hulpdiensten) 5_660 
•3.778 kW+ 1.882 kW 

Tabel 6.1 Geïnstalleerd vermogen van de machines en apparatuur binnen Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri] 

Verbruikersplaalsen Geïnscalleerd Verbruikersplaatsen 
Vermogen {kW] 

SPINNERIJ 2088 NABEWERKING 

Mixing & Blowing 230 ClollControl 

Gording 130 Desizing, Bloaching 

Dfawing 171! Yam Dyoing 

ROlling 205 Cloll Dyoing 

Ring Spinning 1098 Rrishing 

Rttoring 183 Product Quaity Control 

Lighling 64 Ughting 

WEVERIJ-VOORBEREIDING m REPARATIE & ONDERHOUD 

Wett Preparation 100 WATERPUTTEN (4 sUIS) 

WstpP!OpOJ8lion 103 POMPEN 

Sizing 58 STOOMEENHBO 

Beam Preparetion 1 CONFECTIE 

Lighting 15 AIR-CONDITIONING, PERSLUCHT, STOOMYEROELNG 

WEVERIJ 838 SOCIALE GEBOUWEN, BUITENVERLICHTtiG 

Weaving Looms (720'UkW) m 

Lighling 47 

TOTAAL 5680 

Tabel 6-2 Geïnstalleerd vermogen van de machines en apparatuur binnen Sümer Kayseri 
[Bron: bedrijfsgegevens Sümer Kayseri] 

Ge1nstafleerd 
Vermogen {kW] 

575 

9 

55 

50 

84 

230 

137 

10 

385 

120 

210 

223 

200 

500 

243 
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6.1.2 
Deelprocessen: energieverbruik 1995 

Het energieverbruik van Sümer Kayseri in jaar 1995 wordt in de onderstaande tabellen weergegeven. 
Tevens wordt per maand het specifiek E-verbruik berekend Bijlage 6 toont de berekeningen voor 
1993-1994. Het energieverbruik in het jaar 1994 wordt weergegeven in onderstaande tabel 6.5. 

1995 SPINNERIJ 

ELEKTRICITEIT Totaal E-verbruik Specniek 
[kWh) E-verbruik 

[kWMon•Ne] 

Januari 128.540 104 

Februari 81.958 115 

Maart 92.725 120 

April 163.730 136 

Mei 144.223 105 

Juni 135.641 109 

Juli 93.835 120 

Augustus 93.800 133 

September 101.818 145 

Oktober 141.850 163 

November 155.669 150 

December 146.800 131 

TOTAAL 1.480.589 128 

1995 SPINNERIJ 

STOOM Totaal s-verbruik SpecHiek 
[ton] S-verbruik 

[ton/ton•Ne] 

Januari 130 0,105 

Februari 75 0,105 

Maart 80 0,104 

April 100 0,083 

Mei 120 0,087 

Juni 110 0,088 

Juli 80 0,103 

Augustus 75 0,106 

September 70 0,099 

Oktober 75 0,086 

November 100 0,096 

December 120 0,107 

TOTAAL 1.135 0,097 

Tabel 6.5 Hel energieverbruik in de deelprocessen, 1995 
[Bron: bedrijfsgegevens S1lmer Kayseri] 

6.1.3 

WEVERIJ 

Totaal E-verbruik Specifiek 
[kWh) E-verbruik 

[kWh/1 OOOin.m) 

215.692 167 

211.875 177 

190.258 156 

200.508 178 

159.563 177 

164.613 208 

112.489 286 

146.907 192 

108.293 141 

139.085 134 

173.071 157 

165.461 173 

1.987.815 179 

WEVERIJ 

Totaal s-verbruik Specifiek 
[ton] S-verbruik 

~on/1 000 in. m] 

600 0,463 

550 0,460 

600 0,487 

400 0,351 

250 0,277 

210 0,265 

175 0,444 

197 0,257 

170 0,222 

235 0,226 

415 0,377 

499 0,523 

4.301 0,363 

Deelprocessen: de energiekosten 1995 

tarieven en kostprijzen gebruikte energiedragers 1995 

Elektrieken 0195 0295 0395 0495 0595 0695 0795 0895 
[$cent/kWh] 

07-17 Dag 5,4 5,3 5,4 5,6 5,8 5,8 6,0 5,9 

17-22 Piek 9,5 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 10,9 10,1 

22-07 Dal 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 .3,4 3,3 

Gem.: l 5,6 5,3 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 6,1 5,8 

NABEWERKING 

Totaal E-verbruik Specifiek 
[kWh] E-verbruik 

[kWMon] 

29.161 286 

20.187 172 

20.111 222 

17.890 132 

20.618 210 

28.651 273 

18.623 269 

22.185 359 

8.570 142 

15.016 183 

12.709 135 

21.988 250 

235.709 219 

NABEWERKING 

Totaal S-verbruik Specifiek 
[ton) S-verbruik 

[ton/ton] 

1.650 16,176 

1.850 15,718 

1.456 16,106 

1.590 11,726 

1.230 12,551 

1.600 15,238 

1.200 17,316 

1.117 18,074 

504 8,344 

1.193 14,531 

1.675 17,819 

1.970 22,361 

17.035 15,497 

0995 1095 1195 1295 

6,1 5,8 5,6 6,1 

10,4 10,0 9,5 10,6 

3,4 3,2 3,1 3,3 

6,0 5,7 5,5 6,0 
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E-kosten Ot95 0295 
[US$] 

Zacht water 4,6 4,4 2,8 
[$centlton] 

Stoom 13,1 10,5 11,5 
[US$/ton] 

Fuel-oil #6 15,7 12,3 12,6 
[$cenVkg] 

Elektricttett 6,7 6,2 6,1 
[$cenVkWh] 

Tabel 6.7 De tarieven voor de energiedragers, in 1995 
[Bron: bedrijfsgegevens SUmer Kayseri] 

6.1.4 

0395 

1,4 

12,1 

16,5 

6,1 

0495 0595 0695 0795 0895 

1,7 4,1 2,7 3,1 6,6 

13,4 14,1 14,8 14,1 15,3 

17,2 17,3 16,8 17,4 17,8 

6,2 6,4 6,8 6,5 6,8 

Aandeel energiekosten in de operationele kosten 

Kostprijs Elektricttett 
[$cent/kWh] 

Januari 1995 6,2 

Februari 1995 6,1 

Maart 1995 6,1 

April1995 6,2 

Mei 1995 6,4 

Juni 1995 6,8 

Juli 1995 6,5 

Augustus 1995 6,8 

September 1995 8,9 

Oktober 1995 7,2 

November 1995 7,2 

December 1995 6,0 

TOTAAL 

Tabel 6.8 Tarieven en kosten van energiedragers, in 1995 
[Bron: bedrijfsgegevens SUmer Kayseri] 

Verbruik Kosten Kostprijs Fuel-oil 
[kWh] [US$] [US$/ton] 

475810 29500 123 

404820 24694 126 

393720 24017 165 

471510 29234 172 

421380 26968 173 

442710 30104 168 

296244 19256 174 

335970 22846 178 

285390 25400 166 

363420 26166 157 

415800 29938 150 

422010 25321 135 

4728784 313443 
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0995 t095 1195 1295 

4,4 10,0 9,5 4,6 

15,2 13,1 12,5 11,1 

16,6 15,7 15,0 13,5 

8,9 7,2 7,2 6,0 

Verbruik Kosten Fuel-oil 
[ton] [US$] 

264 32472 

223 28098 

187 30855 

164 28208 

113 19549 

147 24696 

119 20706 

112 19936 

154 25564 

146 22922 

226 33900 

249 33615 

2104 320521 

Uit tabel 6.8 volgt dat de totale energiekosten voor het jaar 1995 neerkomen op een bedrag van 
313.443 + 320.521= US$ 633.964. 

In de jaarbalans over 1995 staat dat de totale produktiekosten omgerekend US$ 18.750.000 bedragen. 
Deze kosten zijn opgebouwd uit: 

Kostenplaatsen 

directe grondstofkosten 

indirecte grondstofkosten 

arbeidskosten (werknemers} 

arbeidskosten (ambtenaren} 

extern betrokken produktiemiddelen 

overige kosten 

TOTAAL 

Tabel 6.9 Produktiekosten in 1995. 
[Bron: bedrijfsgegevens snmer Kayseri] 

Bedragen in US$ % 

4.203.000 22,42 

1.070.000 5,71 

11.900.000 63,47 

426.000 2,27 

353.400 1,88 

797.600 4,25 

18.750.000 100,00 

Conclusie: de energiekosten maken slechts 3.4% van de totale produktiekosten uit. De arbeidskosten 
zijn verantwoordelijk voor twee derde van de produktiekosten. 
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6.2 
Beschouwing 

6.2.1 
Energiebesparingsmogelijkheden 

Energieverbruik en Energiebesparingsmogelijkheden 

Hieronder worden de relevante energiebesparingsmogelijkheden nader behandeld. Per item wordt 
aangegeven wat de huidige situatie bij Sümer Kayseri in werkelijkheid is. 

- isolatie van stoomleidingen: hoewel het stoomleidingennet dateert van het oprichtingsjaar 1934, 
is dit in goede staat. Er zijn geen lekkende en/of ongeïsoleerde leidingen waargenomen. De 
hoofdleidingen ten behoeve van de stoom lopen allemaal ondergronds. Ze zijn allemaal voorzien 
van isolerende glaswol met daaromheen geverfd doek. Een alternatief stoomleidingennet is 
beschikbaar en loopt via de muren in het fabriekscomplex naar de verbruiksplaatsen. Dit net wordt 
gebruikt bij storing of reparatie aan de ondergrondse leiding. 's-Winters dient dit ook voor 
gebouwverwarming. 

- condensaatterugwinning: de stoom komt, na gebruik in de deelprocessen, terug naar de 
stoomeenheid in de vorm van condensaat. Dit condensaat heeft uiteraard een lagere temperatuur 
dan de stoom, maar heeft nog steeds een temperatuur die hoger is dan het proceswater. Een 
terugkoppelleiding zorgt ervoor dat ca. 70% van de stoom terugkomt als condensaat. Dit levert 
een besparing in de produktiekosten van de stoom. Volgens de berekeningen van de energie
afdeling komt elke 10% condensaatterugwinning overeen met een fuel-oil-winst van 0,8%. De 
huidige condensaatterugwinning levert een besparing van 5,6% in de fuel-oil kosten (7*0,8%). 
Dit kan met een voorbeeld verduidelijkt worden: 

Het fuel-oil verbruik in december 1994 =271,5 ton 
Besparing door condensaatterugwinning =271,5 * 5,6% = 15,2 ton 
Kostprijs fuel-oil in december 1994 =US$ 110 
Winst in de maand december (15,2 * 110) =US$ 1.672 

- daltarieven: een andere kostenbesparende maatregel is het zoveel mogelijk gebruikmaken van 
de daltarieven voor het stroomverbruik. Vanaf 1 januari 1994 wordt bij Sümer Kayseri gewerkt 
volgens het 2-ploegen systeem in plaats van drie. De werktijden zijn voor ploeg 1: 07.00-17.00 
en ploeg 2: 22.00-07.00. Deze maatregel is enerzijds een gevolg van tekorten in de 
personeelsbezetting en anderzijds een kostenbesparende maatregel. Omdat de capaciteitsbenutting 
in de deelprocessen ca. 20% bedraagt, kan door deze maatregel de dure stroom in de piekuren 
(17.00-22.00) vermeden worden. Een voorbeeld: 

Verbruikte stroom in december 1994 
Maximum vermogen 
Contractvermogen 
Tarief per kWb op december 1994 

Kosten 
Verschil in contractvermogen (boete) 
Totale kosten december 1994 

=602.3 70 kWb 
=1440 kW 
=1200 kW 

=5, 7 $cenf/kWb 
=602.370 * 5,7=US$ 34.335 
=(1440-1200) * 3,20=US$ 767 
=34.335 + 767= US$ 35.101 

Elektriciteitskosten volgens het nieuwe systeem: 
Dag (07-17b) =301.500 kWb * 5,7 $centJI<Wb= US$ 17185 
Piek (17-22b) =81.900 kWb * 10 $cenf/kWb= US$ 8190 
Dal (22-07b) =218.970 kWb * 3 Scenl/kWb= US$ 6570 
Totaal kosten december 1994 =17.185+8.190+6.570= US$ 31.945 

Besparing ten gevolge van daltarieven =35.101- 31.945 =US$ 3.156 

- gebouwisolatie: de fabrieksgebouwen zijn niet geïsoleerd. Ook niet in de vorm van dubbele 
beglazing. Gebouwisolatie is echter essentieel in de textielfabrieken. De temperatuur en 
luchtvochtigheid moeten op een constante waarde gehouden worden om de produktie op peil te 
houden. Een variatie betekent meer draadbreuken welke het rendement omlaag brengen. Sümer 
Kayseri heeft een verouderde ( 1934) en slecht werkend klimaatbeheersingsinstallatie. 
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Daarom zou deze ·eerst in orde gemaakt moeten worden alvorens de gebouwen te voorzien van 
isolatie. De kosten voor de vervanging van de klimaatbeheersingsinstallatie zijn enorm. Deze moet 
worden geünporteerd uit bijvoorbeeld Zwitserland of Duitsland. 

Concluderend kan gezegd worden dat Sümer Kayseri alle maatregelen neemt om de energiekosten 
zo laag mogelijk te houden. Maar nog steeds is het energieverbruik per geproduceerd meter doek te 
hoog in vergelijking met andere (private) textielfabrieken. De huidige stand van de technologie binnen 
Sümer Kayseri maakt een verdere reductie van het energieverbruik onmogelijk Ontbrekende of niet 
werkende installaties als klimaatbeheersingsinstallatie zouden het specifiek energieverbruik alleen 
maar laten toenemen. Bekend is dat de klimaatbeheersingsinstallaties verantwoordelijk zijn voor ca. 
10% van het totaal verbruik in een textielfabriek. 

6.2.2 
Energiemanagement 

Sümer Kayseri heeft een afdeling die verantwoordelijk is voor de energievoorziening. De benodigde 
stroom wordt gekocht van een elektriciteitsdistributiebedrijf dat voorheen ook een staatsbedrijf was. 
De stroom wordt door transformatoren geschikt gemaakt voor toepassingen binnen het bedrijf. De 
distributie binnen de fabriekscomplex gebeurt door eenvoudige materialen. De meeste 
elektriciteitsleidingen lopen ondergronds. De aansluitkasten, t.b.v. elektriciteitsvoorziening, en 
bedieningspanelen zijn van Russische makelij uit het jaar 1934. Omdat deze aan de muren zijn 
bevestigd kan dit tot levensgevaarlijke toestanden leiden in verband met aanrakingsgevaar. De 
aansluitkasten horen normaal in de verdeelkamers die voor aanraking, vocht e.d. beschermd moeten 
zijn. 

De stoomvoorziening wordt gerealiseerd door twee stoomketels. Deze verbranden fuel-oil #6 die met 
tankers wordt aangeleverd en buiten het ketelhuis wordt opgeslagen (bovengrondse tankers van 700 
ton en 300 ton). De geproduceerde stoom heeft een temperatuur van 158 ·c en een bedrijfsdruk van 
5 atü. Een stoomketel kan 10,5 ton verzadigde stoom per uur produceren. Door de lage 
capaciteitsbenutting in de fabriek levert één stoomketel voldoende voor het geheel produktieproces. 
Daarom draaien de stoomketels beurtelings een dag. 

Het benodigd water voor stoomvoorziening en produktie wordt door middel van pompen uit de grond 
gehaald. De vier waterputten, allemaal binnen de bedrijfsterreinen, hebben een totaal debiet van 80 
liter per seconde. Een externe waterleiding van 300 mm doorsnede voert water van een ca. 5 km 
verder gelegen waterwinplaats. Dit water is echter vervuild met bacteriën en wordt derhalve alleen 
voor het sproeien van de groenvoorziening gebruikt. Het gewonnen water wordt in de daarvoor 
opgestelde installaties geconditioneerd (verzachten van het water door middel van ontkalking) en 
opgeslagen in een tank van 70 ton. Omdat de installaties niet alle kalk en silicium uit het water 
kunnen verwijderen, is de vorming van ketelsteen onvermijdelijk. De ketelsteen is schadelijk voor 
het buizenstelsel en verlaagt het rendement van de stoomketel. De neergeslagen ketelsteen moet dus 
geregeld verwijderd worden. De stoomketels van Sümer Kayseri zijn van het bouwjaar 1967. Ze 
werden in 1978 chemisch schoongemaakt. In 1991 werd weer getracht om beide stoomketels 
chemisch te laten schoonmaken door een speciale firma. Echter de beloofde schoonmaakpercentage 
van %92-95 werd niet behaald waardoor het overeengekomen contract verviel. Op 20 december 1995 
werden de uitlaatgassen van de stoomketels gemeten naar emissies van CO en S02• Dit gebeurde op 
last van de milieudienst van gouvernement Kayseri. De gemeten CO-waarde van 80 mg/m3 lag 
ruimschoots onder de norm van 175 mgfm3

• Echter S02-emissies overtroffen de norm (gemeten 
waarde 2507 mg/m3

, norm 1700 mgfm3
). Omdat de stoomketels van Sümer Kayseri oud zijn, maar 

een nog te verwachten levensduur van 20.000 uur hebben, is besloten een speciale norm te hanteren 
waardoor de stoomketels goedgekeurd werden. Het rendement van de stoomketels is bepaald op 86%. 

Na de analyse van de voorziening, het gebruik en de management van energie kan geconcludeerd 
worden dat verbetering van de huidige situatie nauwelijks mogelijk is. In de gegeven omstandigheden, 
zoals beschreven in hoofdstukken 4 en 5, heeft vervanging of verbetering van een installatie of 
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systeem geen nut. 
Een alles omvattende rehabilitatie is hard nodig wil het bedrijf concurreerbaar produceren. Een 
rehabilitatie zal echter meer gaan kosten dan het oprichten van een nieuwe fabriek. 

In een nieuwe fabriek zou een wkk-installatie, een stoomturbine die gelijktijdig ook elektriciteit 
produceert, zeer toepasselijk kunnen zijn. Omdat een bedrijf als Sümer Kayseri behoorlijke 
hoeveelheden stoom en elektriciteit tegelijk nodig heeft, zou zo'n installatie op den duur voor een 
goedkopere en constantere stoom- en elektriciteitsvoorziening zorgen. Echter zijn er een aantal 
nadelen aan deze installatie: de hoge investeringskosten, problemen in de brandstofvoorziening onder 
meer afwezigheid van een aardgasleiding naar Kayseri en weinig ervaring met de wkk-installatie. 

De steeds goedkoper wordende zonneboilers zijn ook een redelijk alternatief voor de 
warmwatervoorziening. De zonneboilers kunnen's-zomers voor het nodige warme tapwater zorgen. 
Eventueel kan het proceswater ook voorverwarmd worden. De zonneboilers zijn laatste jaren een 
bekende verschijning in Kayseri. Heel veel burgers hebben er een maar ook hotels en bedrijven weten 
ze langzamerhand op waarde te schatten. De zonneboilers worden, op redelijk grote schaal, nu ook 
in Kayseri gebouwd en tevens geëxporteerd naar zonrijke landen in het Midden-Oosten. 



Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 73 

7 
SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

SAMENVATTING 

Ondenoeksvragen en ondenoeksmethodologie 

In het onderzoek zoals dit in Nederland vóór het veldwerk werd geformuleerd stonden de volgende 
onderzoeksvragen centraal: 
1. wat is (zijn) de meest geschikte methode(n) om Sümer Kayseri te privatiseren? 
2. welke energiebesparingsmogelijkheden zijn er voor Sümer Kayseri en hoe kunnen deze 

besparingsmogelijkheden vorm krijgen in een energie-efficiëntie-beleid? 
3. wat is de invloed van de voorgestelde energiebesparingsmogelijkheden op de toekomstige 

privatisering van Sümer Kayseri? 
Met behulp van de gebruikte methodiek - literatuurstudie, veldonderzoek met waarnemingen in het 
staatsbedrijf, vraaggesprekken met betrokkenen in de bedrijven en analyses- konden de eerste twee 
onderzoeksvragen voldoende worden beantwoord. De derde onderzoeksvraag bleef onbeantwoord 
omdat er in Nederland bij de voorbereiding van het onderzoek verkeerde aannamen werden gemaakt. 
Er werd o.a. vanuit gegaan dat de energiekosten een belangrijk deel van de kostprijs zouden uitmaken 
en dat energiebesparingsmaatregelen daardoor de privatisering zouden vergemakkelijken. Nader 
onderzoek in het bedrijf leerde dat de energiesituatie maar een ondergeschikte rol speelt in het 
privatiseringsproces. De lage bijdrage van energiekosten in de kostprijs van de produkten- 3,4% in 
1995 vergeleken met bijvoorbeeld 70.0% arbeidskosten - illustreren dit. 

Om tot gefundeerde aanbevelingen te komen omtrent de privatisering van Sümer Kayseri, is er een 
top down methodologie gevolgd: de omgeving Sümer Kayseri werd in kaart gebracht van 
wereldniveau tot het bedrijfsniveau. Op wereldniveau is er een tendens naar een kapitaalintensievere 
textielindustrie. Als een groot textielland heeft Turkije handig gebruik gemaakt van haar comparatieve 
voordelen. Dit zijn o.a. de eigen katoenteelt, de goedkope arbeidskrachten, de grote binnenlandse 
markt en de nabijheid van kapitaalkrachtige markten zoals bijvoorbeeld de EU. Dit heeft de Turkse 
private sector aangezet om steeds meer exportgerichte textielbedrijven op te zetten. Zo bestaat 1/3 
van de Turkse export uit textiel- en confectieprodukten. Hoewel het enigszins verwijderd is van de 
katoenteeltcentra in Turkije, is er in de provincie Kayseri een behoorlijke textielindustrie aanwezig. 
Zeker heeft de oprichting van het eerste staatsbedrijf in de textielsector, Sümer Kayseri, hier een 
voortrekkersrol vervuld. Dit zelfde bedrijf verkeert vanaf de tweede helft van de jaren 1980 in grote 
financiële moeilijkheden. De staat wil staatsbedrijven- dus ook Sümer Kayseri- van de hand doen 
door deze te privatiseren. In dit onderzoek is getracht om tot aanbevelingen te komen m.b.t. de beste 
methode van privatisering van Sümer Kayseri. Samengevat komt de gevolgde methodologie m.b.t. 
privatisering neer op: 
1. bepalen van de bedrijfskenmerken: de machines en apparatuur, de mensen, de informatie, de 

organisatie en financiën. De verzamelde gegevens worden vervolgens vergeleken met een modem 
bedrijf en er wordt een sterkte-zwakte analyse gemaakt; 

2. bepalen van de juridische status van het bedrijf. Via literatuurstudie worden gegevens verzameld 
over de voorbereidingen die vooraf gaan aan de privatisering; 

3. kiezen van methoden voor waardebepaling van het bedrijf. De literatuurstudie en de analyse van 
het privatiseringsprogramma van Turkije geven hiervoor de nodige aanwijzingen. In dit onderzoek 
zijn de twee meest geschikte methoden -waardering volgens de NCW-methode en waardering 
volgens het expertise-onderzoek - gebruikt; 

4. interviews met betrokkenen in het bedrijf. In deze interviews worden vragen gesteld aan de 
betrokkenen (van de directeur tot de mensen op de werkvloer); 

5. analyse van de waarnemingen, cijfermateriaal en interviews. 

Energiekosten rnaken een deel van de kostprijs van de textielprodukten uit. Vooral de omvangrijke 
klimaatbeheersingsinstallaties en de afdeling nabewerking verbruiken relatief veel energie. Tijdens 
het onderzoek zijn energiebesparingsmogelijkheden onderzocht. 
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Samengevat komt de gevolgde methodologie m.b.t. energiebesparing neer op: 
1. bepalen van het opgestelde vermogen in het bedrijf. Hiervoor worden de produktie-processen in 

kaart gebracht en de handboeken van de opgestelde apparatuur geraadpleegd; 
2. analyseren van de energieverbruikcijfers van afgelopen 3 jaar. Hierbij wordt de relatie tussen 

capaciteitsbenutting en het specifiek energieverbruik verduidelijkt; 
3. onderzoeken van de tot nu toe gerealiseerde energiebesparingen. De technische staf in hetbedrijf 

wordt hiervoor geraadpleegd; 
4. voorstellen van mogelijke energiebesparingsmaatregelen. 

Privatiseren: literatuurstudie 

Privatisering wordt in de literatuur beschouwd als het tegenovergestelde van nationaliseren. 
Kenmerkend voor privatisering is dat het bestuur en de eigendomsrechten overgedragen worden aan 
de private personen. Omdat privatisering ook een ideologische zaak is, zijn de motieven van de voor
en tegenstanders gekleurd naargelang hun politieke overtuiging. Minder ideologisch denken de direct 
betrokkenen - het personeel en de belangen-groeperingen - die respectievelijk hun arbeidsplaatsen 
willen behouden en een goed produkt of dienst willen hebben voor hun geld. De literatuur laat een 
groot aantal mogelijkheden voor de wijze van privatisering zien. Er zijn enkele veel gebruikte 
methoden (publieke aanbieding van aandelen, private verkoop van aandelen en directe verkoop van 
de activa van publieke onderneming) en minder gebruikte (fragmentatie, nieuwe private investering 
in de publieke onderneming, verkoop aan de werkenden/employée-management buy-out en fmanciële 
huur- en managementovereenkomsten). De in de literatuur (de publikaties van de Wereld Bank 
speelden hierbij een belangrijke rol) gevonden methoden zijn in een tabel samengebracht, samen met 
de belangrijkste kenmerken van de methoden en hun respectievelijke toepassingsbereik. 

Privatiseren: Turkije 

In Turkije is de overheid eigenaar van vele staatsbedrijven waarin meer dan 600.000 mensen werken. 
De overheid heeft veel problemen met de staatsbedrijven waaronder oplopende verliezen, oude 
machines en weinig effectieve produktiemethoden (te lage arbeidsproduk-tiviteit). De liberale politieke 
stroming in Turkije die in de jaren 1980 aan de macht kwam, ziet privatisering als dé oplossing voor 
deze problemen. Daarom werd vanaf 1984 veel vaart gezet achter een privatiseringsprogramma. Dit 
programma was juridisch niet goed gefundeerd doordat de nodige grondwetswijzigingen niet werden 
gerealiseerd. De tegenstanders van privatiseringen, meestal de sociaal-democraten, grepen elke kans 
aan om het proces terug te draaien. Het privatiseringsproces liep daarom vele vertragingen op. In de 
periode 1986-1995 werd voor US$ 2,75 miljard geprivatiseerd. De Turkse privatiseringen worden 
gekenmerkt door een hoog percentage rechtstreekse verkoop van staatsbedrijven aan private personen. 
Hoewel de regering verbreding van aandelenparticipatie onder de bevolking als doelstelling heeft, 
bestaat er weinig animo van de kant van deze 'nieuwe investeerders'. 

Deze middenklasse moet zich nog ontwikkelen, maar zoveel tijd heeft de overheid ook weer niet. 
Het is daarom niet ondenkbaar dat huidige staatsmonopolies overgaan in private monopolies. In de 
cementsector is zo'n ontwikkeling al gesignaleerd. 

Privatiseren: Sümer Holding A.$. 

Sümer Holding A.~. (SHAS) werd door Atatürk, de stichter van Turkije, op 11 juli 1933 gesticht. 
Als hoofdtaakstelling kreeg SHAS het op korte termijn mogelijk maken van een grootschalige 
industrialisatie van Turkije. Het stichten van SHAS markeert ook het systematische begin van de 
industrialisatiestrategie via het oprichten van staatsbedrijven. De houdstermaatschappij SHAS heeft 
een bedrijfscultuur die zestig jaar geleden is gegrondvest. Deze bedrijfscultuur is grotendeels ontleend 
aan de cultuur van het overheidsapparaat. SHAS kreeg doelstellingen van de overheid om ze 
vervolgens te realiseren. 
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Dat betekent dat SHAS eigenlijk weinig ruimte kreeg om een eigen beleid te ontwikkelen. De 
opgelegde doelstellingen werden weliswaar altijd gehaald, maar het is de vraag of SHAS ook altijd 
efficiënt en effectief heeft gewerkt. Uitgedrukt in financiële criteria zoals die gelden voor private 
bedrijven, heeft SHAS geen bestaansgrond. De onderneming maakte de afgelopen 7 jaar enorme 
verliezen (in totaal US$ 3,7 miljard) en in de daaraan voorafgaande jaren werden maar zeer 
bescheiden winsten gemaakt. Dit, terwijl SHAS het doel heeft te streven naar winstrnaximalisatie. 

Privatiseren: Sümer Kayseri 

Sümer Kayseri is één van de 19 textielbedrijven van SHAS. Deze door de ex-Sovjet-Unie gebouwde 
fabriek heeft de grootste produktiecapaciteit binnen SHAS. Decennia lang heeft Sümer Kayseri als 
een voorbeeldbedrijf gefungeerd voor de publieke en private textielbedrijven. Deze functie heeft 
Sümer Kayseri sinds begin van de jaren 1980 niet meer. Het te oude machinepark, de centralistische 
organisatiestructuur en de afhankelijkheid van overheidsaanbestedingen bezorgen het bedrijf steeds 
meer problemen. Naar private maatstaven zou dit bedrijf allang hebben opgehouden met bestaan. 

Sümer Kayseri is een geïntegreerde textielfabriek waar alle bewerkingen onder één dak plaatsvinden. 
De fabriek had tot het begin van de jaren 80, naar maatstaven van 'economies of scale', goede 
produktiefaciliteiten. Door snelle ontwikkelingen in het binnen- en buitenland, waarop Sümer Kayseri 
geen greep had, is het bedrijf in een vicieuze cirkel beland. De overheid als eigenaar heeft na 1988 
niets meer geïnvesteerd in het technologisch en fmancieel noodlijdende bedrijf. Alleen de verliezen 
werden gesubsidieerd. De kwaliteit en de prijs van de produkten voldoen niet meer aan de eisen van 
de hedendaagse consument. De klantenkring - de overheid en de klanten van de verkoopwinkels van 
SHAS - werd steeds dunner. De fabriek draait momenteel (februari 1996) met een capaciteit van 15-
20%. Concluderend kan gezegd worden: geen investeringen voor technologievernieuwing betekent 
nog meer verliezen door de te lage capaciteitsbenutting. 
Het bedrijf heeft, met 20.972 spoelen en 720 automatische weefgetouwen, een produktiecapaciteit 
van 30 miljoen meter doek per jaar. Op basis van de deelprocessen is Sümer Kayseri als volgt 
getypeerd: 
- de spinnerij. 

Deze heeft oude technologie (gem. 46 jaar). De garenproduktie is, gemeten naar de 
ontwikkelingen in de exportgerichte textielindustrie van Turkije, erg traditioneel met een lage 
sophistication. Dat betekent dat de produktie op een erg arbeidsintensieve manier is georganiseerd. 
Het verwisselen van spoelen bijvoorbeeld gebeurt nog steeds met de hand. In een privaat bedrijf 
is dat ongehoord, daar hebben ze automatische doffers. Het ontbreken van de automatische yarn 
splicers vormt een bottleneck voor het volgende deelproces, nl. het weven. De niet werkende 
klimaatbeheersing, het technisch inferieure machinepark en veel handmatig contact zorgen voor 
een lagere kwaliteit van het garen. Hierdoor is het bedrijf genoodzaakt om het garen nodig voor 
de schering in te kopen van andere SHAS-bedrijven. Het garen voor de inslag wordt zelf 
geproduceerd. Zo kan het bedrijf geld besparen, want de eigen kostprijs van het garen is hoger. 

- de weverij. 
Dit is de afdeling met jongste machinepark Kenmerkend is dat het weven nog steeds gebeurt op 
weefautomaten van het Duitse Dornier (in licentie gebouwd door een Turks staatsbedrijf). Deze 
weefautomaten zijn technisch en economisch inferieur aan de spoelloze weefmachines van o.a. 
het Zwitserse Sulzer. Door de geringe werkzame breedte (90-100 cm) en de matige kwaliteit van 
het doek lopen de klanten weg. Het te uitgebreide produktengarnma, een 20-tal soorten doek, 
werkt kostprijsverhogend door de nodige specialistische bewerkingen. Deze arbeidsintensieve 
afdeling heeft per werknemer 12 ton produktiecapaciteit staan. In een moderne bedrijf bedraagt 
dit 69 ton. 

- de nabewerking. 
Het machinepark van deze afdeling is sterk verouderd. Het produktieproces is arbeidsintensief. 
Veelal worden werknemers toegewezen aan bepaalde machines. Omdat de meeste machines niet 
voldoende zijn beveiligd tegen storingen, moeten zij zonodig ingrijpen. De verouderde machines 
verbruiken te veel stoom in vergelijking tot de modemere machines. Deze afdeling heeft veel 
afgedankte machines van andere SHAS-bedrijven. 
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- de confectie. 
Deze afdeling produceert onder toezicht van medewerkers van Sümer Kayseri werkkleding die 
veelal bestemd is voor de officiële instanties. Deze afdeling is een voorbeeld van een nuttige 
samenwerking tussen publieke en private sectoren. Het aan Sümer Kayseri aanbesteed werk wordt 
hierbij uitbesteed aan private onderaannemers. Door deze methode kan Sümer Kayseri een deel 
van zijn onverkoopbaar doek omzetten tot kledingstukken die wel een markt hebben. 

De organisatie in het bedrijf is piramidaal. Er is een duidelijke scheiding in zowel de functies als 
de status. Zo'n 3% van het personeel heeft de ambtenarenstatus: de chefs en de directeuren. Zij 
ontvangen weliswaar minder salaris, in tegenstelling tot het personeel met werknemersstatus, maar 
kennen een aantal privileges. De werknemers zijn allen lid van de textielbond TEKSIF, de ambtenaren 
daarentegen mogen zich volgens de grondwet niet organiseren in een vakbond. 

Het personeel, 930 in totaal, heeft een gemiddeld aantal dienstjaren van 18. Dit is naar Turkse 
begrippen hoog, aangezien men met 25 dienstjaren met pensioen kan gaan. De gemiddelde opleiding 
is 5 jaar basisschool. De mensen op de werkvloer zijn routiniers die hun vak goed kennen. Mede 
hierdoor zijn in het bedrijf weinig storingen. Sümer Kayseri heeft zelf geen R&D-afdeling. 

De R&D, marketing, loonbeleid (CAO-onderhandelingen) enz., worden door SHAS centraal geregeld. 
Er is geen enkele produktvernieuwing in de laatste 10 jaar geweest. De capaciteitsbenutting van 18% 
in 1994 is erg laag, het sectorgemiddelde ligt op ca. 70%. 

De informatievoorziening verloopt op de traditionele wijze. Er staan hier en daar enkele PCs (XT's 
met 20 MB harddisk), van een netwerk is echter geen sprake. Het bijhouden van de produktie, 
orderportefeuille en correspondentie met de buitenwereld verloopt via pen en schrijfmachine. 

Financieel staat Sümer Kayseri er zeer slecht voor. De verliezen nemen alsmaar toe. In de periode 
1992-1995 heeft het bedrijf US$ 120 miljoen verlies geleden. Indien er geen structurele maatregelen 
worden genomen, zal de verliesgevendbeid toenemen. 

Sümer Kayseri: energiebesparingsmogelijkheden en energie-efficiëntiebeleid 

Reeds gerealiseerde energiebesparingsmaatregelen: 
- condensaatterugwinning: een terugkoppelleiding zorgt voor het terugwinnen van het con- densaat 

(70% van de oorspronkelijke stoom). Hiermee wordt een besparing, (70*0,08*verbruik=5,6%) in 
de 'fuel-oil' kosten gerealiseerd; 

- isolering van stoornleidingen: het gehele stoomleidingennet is geïsoleerd; 
- gebruik rnaken van daltarieven: er wordt gebruik gemaakt van de goedkope stroom in de 

nachtelijke uren. Het is eigenlijk geen structurele oplossing omdat het bedrijf noodgedwongen naar 
een 2-ploegen systeem is overgegaan. 



Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 77 

CONCLUSIES 

Privatiseren 

Niet-relevante privatiseringsmethoden voor Sümer Kayseri: 
1. Publieke aanbieding van aandelen. 

Deze methode is voor Sümer Kayseri niet uitvoerbaar. Een bedrijf met zeer slechte financiële 
resultaten is niet te verkopen op de aandelenbeurs van Istanbul. De huidige ondernemingsvorm 
is ook een belemmering. Sümer Kayseri is nog een onderdeel van SHAS en daardoor niet 
geregistreerd als zelfstandige onderneming. 

2. Management/employée buy-out. 
Tijdens de observaties binnen het bedrijf werd duidelijk dat zowel de leidinggevenden als het 
overig personeel geen vertrouwen meer hebben in een toekomst voor het bedrijf. Het is niet meer 
dan een illusie om van deze mensen te verwachten dat ze hun anciënniteitspreiDies op het spel 
zouden zetten door het bedrijf over te nemen. Daarnaast is deze methode nagenoeg onbekend in 
Turkije. Een voorbeeld vormt het ijzer- en staalbedrijf KARDEMIR. Dit uitgeleefde bedrijf werd 
in 1994 van sluiting gered door een initiatiefgroep die de aandelen voor een symbolische waarde 
van 1 TL. (Turkse Pond) kocht van de staat. De nieuwe eigenaren, de vakbond namens het 
personeel en de plaatselijke bevolking (vooral oud-werknemers en de middenstand in de provincie 
Karabük) komen geregeld in conflict met het personeel dat om loonsverhoging vraagt. Dit soort 
belangenverstrengelingen werken in de Turkse situatie averechts. 

3. Financiële huur- en managementovereenkomsten. 
Deze methode wordt in Turkije zeer zelden toegepast. De overheid is er geen voorstander van. 
Één voorbeeld in Oost-Turkije is teleurstellend afgelopen. Voor Sümer Kayseri is deze methode 
niet relevant. Het bedrijf kan namelijk geen positieve cash flow genereren uit zijn bedrijvigheden. 
Daarom is dit bedrijf voor een private leaser niet interessant. Een managementovereenkomst zal 
de staat alleen maar extra geld kosten. SHAS kan de huidige leiding bij Sümer Kayseri niet 
ontslaan en de aangetrokken private leiding moet ook betaald worden. Bij een bedrijf dat geen 
uitzicht heeft op een positieve bedrijfsresultaat is het aangaan van een managementovereenkomst 
geen oplossing. Het punt is dat de staat geen geld wil steken in de staatsbedrijven. 

4. Uitbesteden. 
Bij Sümer Kayseri wordt de produktie van kledingstukken al lange tijd uitbesteed aan private 
ondernemers. Deze naaien onder toezicht van medewerkers van Sümer Kayseri de parka's, overalls, 
lakens e.d. in elkaar. Sümer Kayseri maakt hierop echter geen winst. De confectie-afdeling wordt 
namelijk puur in stand gehouden om de fabriek draaiende te houden. Een groot gedeelte van de 
produktiecapaciteit wordt aangewend voor de confectie-afdeling. Het uitbesteden van de gehele 
produktie is echter niet mogelijk. Voor de confectie-afdeling heeft Sümer Kayseri alléén een niet 
gebruikt gebouw (het oude elektriciteitscentrale) ter beschikking gesteld. Bij uitbesteding aan 
private personen rijzen vragen als: waar blijft het personeel, wat gebeurt er met de investeringen 
tot nu toe en waarom zou de staat de produktie uitbesteden? Het betreft hier geen publiek goed 
of dienst. De staat is dus niet verplicht te zorgen voor de continuïteit van de produktie. 

5. Verlenen van concessierechten (franchising). 
Het betreft hier geen monopolistische goederen. 

6. Dereguleren. 
Niet van toepassing. 

7. Stimuleren van private sector door liquidatie, fusie en overname, ondersteunen van consumenten, 
(grantsjvoucher), vrijwillige organisaties. 
Liquidatie van het bedrijfheeft geen invloed voor de private textielsector. Deze ondervindt al jaren 
geen concurrentie van SHAS en ook niet van Sümer Kayseri. Liquidatie van verliesmakende 
staatsbedrijven wordt gewenst door een meerderheid van de Turkse bevolking. In hun ogen zijn 
deze verliezen een van de oorzaken van de chronische inflatie. 

8. Andere methoden (bekostigen van publieke dienstverlening via bijdrage aan consumenten, 
verminderen van collectieve uitgaven). 
Niet van toepassing. 
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Relevante privatiseringsmethoden voor Sümer Kayseri: 
1. Verkoop van bezittingen. 

Dit is in principe een redelijk alternatief. De niet in gebruik zijnde grond zou kunnen worden 
verkocht. De opbrengsten zouden kunnen worden gebruikt voor de rehabilitatie van het verouderde 
machinepark, o.m. in de weverij. 

2. Fragmentatie. 
Hierbij moeten de afdelingen weverij en nabewerking sluiten. De van relatief jongere machines 
voorziene spinnerij zou, na modernisering, verder kunnen met de produktie. 

3. Private verkoop van aandelen. 
Deze methode is voor Sümer Kayseri in principe uitvoerbaar. De aandelenmarkten zijn zich aan 
het ontwikkelen in Turkije. De aandacht richt zich vooral op bedrijven die winstgevend zijn en 
dividend uitkeren. Sümer Kayseri is echter niet winstgevend en keert geen dividend uit. 
Blokverkoop van aandelen op basis van de expertiseprijs zou hier op zijn plaats zijn. 

4. Nieuwe investering in de staatsonderneming. 
Dit is op zich een zeer interessante optie. Er is een bloeiende textielsector in Turkije en ook in 
Kayseri. De laatste tijd zijn de meeste investeringen dan ook gericht op deze sector. Een private 
ondernemer met investeringsplannen zou in het goed gevestigde Sümer Kayseri kunnen gaan 
investeren. Navraag bij een privaat textielbedrijf (Orta Anadolu in Kayseri) met 
investeringsplannen, wees echter uit dat investeren in de bestaande infra-structuur van Sümer 
Kayseri veel meer zou kosten dan het opzetten van een geheel nieuwe fabriek. Een tweede 
bezwaar vormt de ligging van Sümer Kayseri in het stadscentrum. De georganiseerde industriezone 
aan de rand van de stad verdient de voorkeur als vestigingsplaats vanwege de aantrekkelijke 
infrastructurele voorzieningen. 

Energiebesparingsmogelijkheden en energie-efficiëntiebeleid 

De energiekosten en het energie-efficiëntiebeleid van Sümer Kayseri dragen het minst bij aan de 
problemen van het bedrijf. De directie en het personeel zijn zeer gemotiveerd met betrekking tot 
energiebesparingen. Door goed energiemanagement zijn de eerder genoemde besparingsmaatregelen 
getroffen. Hier is ook een goed woord voor de R&D-afdeling van SHAS, die regelmatig onderzoek 
doet naar de energiebesparende produktiemethoden, op zijn plaats. De onderzoeksresultaten worden 
in de vorm van een maandelijks bulletin en handboeken gepubliceerd. De rijke bedrijfsbibliotheek 
bevat veel (inter-) nationale literatuur met betrekking tot energiebesparingen. 
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AANBEVELINGEN 

Privatiseren 

De analyse van relevante en niet relevante methoden leidt tot de volgende aanbevelingen: 

Alternatief 1: stoppen met het bedrijf. 
Dit is de meest voor de hand liggende en relevante oplossing. Het betekent dat het bedrijf geheel 
wordt geliquideerd. Voorde machines en installaties, geschatte liquidatiewaarde US$ 263.000, kunnen 
nu nog kopers worden gevonden. De grond kan verkocht worden aan private aannemers. De 
opbrengsten uit verkoop van bouwgronden zullen US$ 21 miljoen bedragen. Hiermee kunnen de 
ancienniteitspremies van het personeel, ca. US$ 10 miljoen, worden betaald De overblijvende ruim 
US$ 10 miljoen en de uitgespaarde verliezen zijn 'winst' voor de overheid. Het personeel vindt ook 
dat het niet anders kan. Als industriestad kent Kayseri een laag werkloosheidspercentage waardoor 
het ontslagen personeel relatief snel aan een andere baan kan worden geholpen. Het arbeidsbureau 
is namelijk verplicht, krachtens de wet op de privatisering, naast het betalen van een 
werkloosheidsuitkering ook te bemiddelen voor een nieuwe baan. Het is niet gering wat een staat met 
US$ 80 miljard buitenlandse schulden voor zijn ex-werknemers doet: er wordt per werknemer én een 
premie van gemiddeld ca. US$ 10.000 én een WW -uitkering voor de duur van gemiddeld 6 maanden 
betaald. Overigens is een WW-uitkering in de private sector van Turkije ongehoord en dit werpt een 
ander licht op het geheel van het niveau van de Turkse sociale verzekeringen. 

Alternatief 2: private verkoop van aandelen en doorgaan met het bedrijf 
Deze oplossing is gevolgd voor een aantal andere bedrijven binnen SHAS. De bedrijven werden aan 
private personen verkocht onder de voorwaarde dat de betreffende bedrijven minimaal3 jaar verder 
zouden produceren. Deze bedrijven waren echter de meest levensvatbare binnen SHAS. Voor Sümer 
Kayseri is deze oplossing op z'n zachts gezegd zeer riskant en wordt niet aanbevolen. Zoals de 
berekeningen laten zien kan het bedrijf met de bestaande technologie geen positieve cash flow 
genereren. Tijdens de berekeningen is er bovendien van de meest gunstige situatie uitgegaan 
(verminderen van het overtollig personeel en de overname van de schulden). Toch is de Netto Cash 
Flow in het jaar 2000 ruim U$ 4,5 miljoen negatief. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er een 
investeerder kan worden gevonden die onder deze omstandigheden zich verplicht 3 jaar verder te 
produceren. Zonder deze verplichting komt het neer op een snelle liquidatie door private personen. 
Het öiB kan dus kiezen tussen het zelf liquideren of het uitbesteden hiervan aan de private sector. 

Energiebesparingsmogelijkheden en energie-efficiëntibeleid 

In theorie zijn de volgende energiebesparingsmaatregelen aan te bevelen: 
- verhogen van capaciteitsbenuttingsgraad; 
- isolering van gebouwen; 
- warmte-kracht-koppeling (wkk-installatie); 
- zonneboilers voor warmwatervoorziening. 
Deze maatregelen dragen bij aan de afname van energie-aandeel in de kostprijs. Zij zijn echter niet 
te realiseren in verband met de voorgenomen privatisering. 

Gebruikte methodologie (verder ondenoek) 

Het privatiseringsproces in Turkije is beschreven op basis van een literatuurstudie. Het 
onderzoeksobject - Sümer Kayseri - werd exploratief onderzocht. Het resultaat: een matrix met 
bedri jfskenmerken en kenmerken van privatiseringsmethoden. De case-study waarbij de onderzoeker 
langere tijd in het veld aanwezig geeft de meerwaarde van dit onderzoek. De participerende 
observaties hebben waardevolle informatie geleverd. Aanvullende informatie is verkregen door middel 
van enkele surveys. De bedrijfsbezoeken in het veld, om praktisch vergelijkingsmateriaal te 
verzamelen, zijn waardevol gebleken om de plausibiliteit van de veronderstellingen te toetsen. 
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Het wordt aanbevolen om met de gebruikte methodologie ook enige andere bedrijven te onderzoeken 
en uiteindelijk (na een aantal vervolgonderzoeken) de methodologie vast te leggen in een 
'privatiseringsmanual'. 
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Bijlage la. Opgestelde Capaciteit aan de Korte Vezel Garen Produktie in de Wereld. 

Producenten Ring spinnen 
[spil] 

[Bron: International Textile Manufacturers Pederation (ITMF)] 

21 Omvat landen die de voormalige Sovjet-Unie vormden. 

Open-end spinnen 
[rotor] 

12 Cijfers van Turkije zijn afkomstig van TSKB (-Industriële Ontwikkelingsbank van Turkije), 1993 
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Bijlage lb. Opgestelde Capaciteit aan de Korte Vezel Weverij Produktie in de Wereld. 

[Bron: International Textile Manufacturen; Pederation (ITMF)] 

23 Omvat landen die de voormalige Sovjet-Unie vonnden. 
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Bijlage 4.1 Huidige staat van machines en apparatuur in de afdeling spinnerij van Sümer Kayseri 

MACHINE Merk Bouwjaar Aantal Rendement Snelheid Capactten 
[Herkomst] [%] [tonfJaar] 

Mixing&Biowing Trützschler [D] 1985 4 80 236 kg/h 5104 

Carding lngolstadt [DJ 1938 23 70 23 kglh 2538 

Carding Platts [GB] 1949 14 70 23kglh 1480 

Drawing Hispadralter [CH] 1976 14 85 67kglh 5416 

Roving Saco-Lowell [USA] 1969 15 65 1074 omw/min 4666 

Ringspinning Saco-Lowell [USA] 1949 76 85 7500 omw/min 4970 

Bob in Gilbos [B] 1967 6 60 550 mlh 3881 

Twisting Karlmarks [ex-CCCP] 1934 6 90 8000 omw/min 310 

Twisting Platts [GB] 1934 2 55 5000 omw/min 348 

Twisting RArrow [USA] 1967 1 90 7000 omw/min 75 

Bale pressing onbekend [ex-CCCP] 1934 1 - - 240 

Waste opening onbekend [ex-CCCP] 1934 1 - 340 

Waste opening onbekend [ex-CCCP] 1934 1 - - 300 

Cord opening onbekend [ex-CCCP] 1934 1 - - 150 

Gemiddelde leeftijd: 46 jaar 

Bijlage 4.2 Huidige staat van machines en apparatuur in de afdeling weverij van Sümer Kayseri 

MACHINE Merk Bouwjaar Aantal Rendement [%] Snelheid Capaciteit 
[Herkomst] 

Welt preparatien Scharer [CH] 1970 22 53 654 m/min 1 753 ton{Jaar 

Welt preparatien Scharer [CH] 1985 3 53 654 m/min 239 ton{Jaar 

Warp preparatien Schlafhorst [DJ 1976 1 40 500 m/min 81 E6 m{Jaar 

Warp preparatien Schlafhorst [D] 1976 1 40 500 m/min 81E6 mfJaar 

Warp preparatien Schlafhorst [DJ 1983 1 40 500 mimin 81E6 m{Jaar 

Warp preparatien Textima [ex-DOR] 1958 2 40 13 m/min 4E6 mijaar 

Slashing Cocker [USA] 1968 1 70 50 m/min 14E6 m{Jaar 

Slashing Zeil [CH] 1980 1 70 70 m/min 20 kmf]aar 

Slashing Zeil [CH] 1984 1 70 70 m/min 19.8 kmf]aar 

Warp preparatien tabels onbekend [ex-CCCP] 1934 11 70 16500 beams(jaar 

Weaving MKE Dornier [TR] 1965 108 86.6 200 omw/min 4509E3 m{Jaar 

Weaving MKE Dornier [TR] 1976 484 86.6 200 omw/min 20208E3 m{Jaar 

Weaving MKE Dornier [TR] 1984 128 86.6 200 omw/min 5344E3 mfJaar 

Cantrolling tabels onbekend [ex-CCCP] 1934 9 80 44 m/min 128E6 m{Jaar 

Cantrolling tabels Küçükerler [TR] 1990 2 80 30 m/min 19E6 m{Jaar 

Cantrolling tabels Makim [TR] 1985 1 80 30 m/min 10E6 m{Jaar 

Wrapping Küçükerter [TR] 1990 1 80 40 m/min 13E6 m{Jaar 

Gemiddelde leeftijd: 23 jaar 
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Bijlage 4.3 Huidige staat van machines en apparatuur in de afdeling nabewerking van Sümer Kayseri 

MACHINE Merk Bouwjaar Aantal Rendement Snelheid Capac~eij 

[herkomst] [%) 

Brushing Menschner [D) 1983 1 80 65 mlmin 21E6 mijaar 

Brushing CA110 [?] 1960 1 80 55 mlmin 18E6 mijaar 

Desizing Matherplat [GB] 1934 1 80 115 mlmin 37E6 mijaar 

Rope soaper Matherplat [GB] 1969 1 80 20 mlmin 6E6 mijaar 

Boiling tub Matherplat [GB] 1952 2 80 30 mlmin 19E6 m(jaar 

Bleaching Matherplat [GB] 1969 1 80 20 mlmin 6E6 mijaar 

Rope soaper Kleinewelers [D) 1976 1 80 50 m/min 16E6 mijaar 

Souring bath Kleinewelers [D) 1978 1 80 50 mlmin 16E6 mijaar 

Rope opener Mawnho [ex-CCCP] 1934 1 80 80 mlmin 26E6 mijaar 

Jigger Zittau [D) ? 4 80 200 kglh 4320 ton(jaar 

Jigger Henriksen [B] 1974 2 80 100 kg/h 1 080 ton(jaar 

Overflow PMM [TR] 1991 2 80 900 kg/dag 320 ton(jaar 

Clotch squeezer Hawboid[D) 1934 1 80 16 m/min 5E6 mijaar 

Continuous dyeing Mawnho [ex-CCCP) 1934 1 80 35 mlmin 11 E6 mijaar 

Foulard dyeing Mawnho [ex-CCCP] 1934 1 80 35 mlmin 11E6 m(jaar 

Haspel ? [TR] 1986 8 80 130 kglh 5616 ton(jaar 

Drying cylinder Mawnho [ex-CCCP] 1934 1 80 20 m/min 6E6 mijaar 

Drying cylinder K.Mara~ [TR] ? 1 80 10 m/min 3E6 mijaar 

Drying cylinder Mawnho [ex-CCCP] 1934 1 25 20 m/min 2E6 mijaar 
(chemica! finishing) 

Drying cylinder Hawbold [DJ 1937 1 80 10 m/min 3E6 mijaar 

Drying cylinder Niseva [JAP] 1967 1 56 10 mlmin 2E6 mijaar 
(chemica! finishing) 

Drying stenter Menforts [D) 1967 1 80 45 mlmin 15E6 m(jaar 

Moistener Mawnho [ex-CCCP] 1934 2 80 80 m/min 51 E6 mijaar 

Clotch wrapping ? [TR] 1950 1 80 100 m/min 32E6 mijaar 

Napping Ketling Braun [DJ 1936 1 80 10 m/min 3E6 mijaar 

Extending Tekmaw [D] 1934 1 80 50 mlmin 12E6 mijaar 

Steam calender Tekmaw [D] 1934 2 80 50 mlmln 32E6 m(jaar 

Steam calender Jes.Eek [D] 1937 1 80 50 mlmin 16E6 m(jaar 

Steam calender Dr. Ramisch [D] 1971 1 80 30 mlmin 10E6 m(jaar 

Centrifugal drying Mawnhb [ex-CCCP] 1934 1 80 150 kg/charge 600 ton(jaar 

Centrifugal drying Oguz [TR] 1993 1 80 250 kg/charge 225 ton(jaar 

Batch wrapping ? [TR] ? 1 80 14 mlmin 5E6 mijaar 

Batch wrapping Menforts [DJ 1934 1 80 14mlmln 4536 ton(jaar 

Felding ? [TR] 1949 1 80 37m/min 12E6 m(jaar 

Felding Jaboa [ex-CCCP] 1934 5 80 37 mlmin 60E6 mijaar 

Pressing ? [ex-CCCP) 1934 2 60 5 ballh 67500 balen(jaar 

Pressing lzmir [TRI 1967 1 60 3 ballh 20250 balen(jaar 

Gemiddelde leeftijd: 43 jaar 
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Bijlage Sa. De produktiviteitsgegevens van de afdeling spinnerij van Sümer Kayseri in een tabelvorm. 
De gegevens betreffen de maand december van 1995 en cumulatieve waarden gelden voor het gehele 
jaar 1995. 

Eenheid Maandelijks Jaarlijks; cumulatief 

Arbeidsproduktiv~eit Gebruikte arbeidsuren uur/kg 0.3741 0.4059 

uurlkg*Ne 0.0276 0.0302 

Kosten van Arbeid US$/ uur 2.4570 3.3022 

Arbeidskosten US$/kg 0.9191 1.3404 

US$/kg'Ne 0.0680 0.1000 

Grondstofproduktiviteit Gebruikte grondstoffen kg/kg 1.1356 1.1696 

kglkg*Ne 0.0837 0.0821 

Kosten van Grondstof US$/kg 1.3883 1.7773 

Grondstofkosten US$/kg 1.5766 2.0787 

US$/kg'Ne 0.1162 0.1551 

Produktiviteit van E· Benodigde spoel-uren voor uur/kg 30.2809 31.5495 
nergie, Onderhoud en 1 kg garen 

uurlkg*Ne 2.2322 2.3506 
Afschrijvingen (EOA) 

Kosten van EOA US$/ uur 0.0674 0.0250 

EOA-kosten US$/kg 2.0420 0.7900 

US$/kg'Ne 0.1505 0.05896 

Bijkomende kosten US$/kg 0.0030 0.0021 

US$/kg'Ne 0.0002 0.0001 

Kosten Algemene Produktiemiddelen US$/kg 0.4434 0.3327 

US$/kg'Ne 0.0326 0.0248 

Totale Produktiekosten US $/kg 4.9842 4.5440 

US$/kg'Ne 0.3665 0.3391 

Nuttige arbeidsuren 1000 uren 30.9 350 

Arbeidskosten 1.000.000 US$ 0.07592 1.1554 

Hoeveelheid grondstof 1000 kg 99.2 953.5 

Grondstofkosten 1.000.000 US$ 0.1377 1.6946 

Werkelijke spoel-uren 1000 uur 2501 27195 

EOA-kosten 1.000.000 US$ 0.1687 0.6810 

Bijkomende kosten 1000 US$ 02353 1.8354 

Kosten Algemene Produktiemiddelen 1000 US$ 36.6288 286.7465 

Geproduceerde garen 1000 kg 82.6 862 

1000 kg'Ne 1120.5 11569 

Gemiddelde dikte; no Ne 13.6 13.4 

Produktie-rendement % 101.6 95.3 

Capac~eitsbenutting % 26.8 23.1 
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Bijlage 6.1 Het energieverbruik in de deelprocessen, 1993 

•1993 SPINNERIJ WEVERIJ NABEWERKING 

ELEKTRICITEIT Totaal E-verbruik Specifiek Totaal E-verbruik Specifiek Totaal E-verbruik Specifiek 
[kWh] E-verbruik [kWh] E-verbruik [kWh] E-verbruik 

[kWMon"Ne] [kWhl1000in.m] [kWh/ton] 

Januari 249.147 106 447.432 156 47.254 247 

Februari 211.788 105 416.161 146 48.263 247 

Maart 167.820 100 351.209 147 45.019 206 

April 235.508 99 431.804 170 61.110 206 

Mei 151.028 115 468.098 177 59.624 202 

Juni 98.141 90 383.015 173 39.800 169 

Juli 197.123 106 463.478 173 43.330 178 

Augustus 143.470 101 382.885 193 49.018 198 

September 74.541 107 254.939 217 3&713 201 

Oktober 69.050 116 151.132 186 26.532 353 

November 97.938 112 156.834 240 29.185 492 

December 92.472 215 125.573 271 28.333 585 

TOTAAL 1.788.026 114 4.032.560 187 516.181 274 

1993 SPINNERIJ WEVERIJ NABEWERKING 

STOOM Totaal S-verbruik Specifiek Totaal S-verbruik Specifiek Totaal S-verbruik specniek 
[ton] S-verbruik [ton] S-verbruik [ton] S-verbruik 

~onlton'Ne] ~on/1000 in.m] ~on/ton] 

Januari 165 0,070 412 0,143 1.533 8,027 

Februari 130 0,064 615 0,215 1.170 5,990 

Maart 65 0,038 400 0,168 1.293 5,920 

April 50 0,021 477 0,204 1.677 5,640 

Mei 30 0,022 470 0,177 1.657 5,610 

Juni 15 0,014 374 0,168 1.308 5,560 

Juli 15 0,008 502 0,187 1.577 6,480 

Augustus 5 0,003 380 0,191 1.405 5,680 

September 0 0,000 351 0,299 1.272 6,700 

Oktober 10 0,016 238 0,292 775 10,300 

November 30 0,034 392 0,600 1.346 22,600 

December 50 0,116 430 0,984 1.272 26,200 

TOTAAL 565 0,034 5.041 0,302 16.285 9,559 
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Bijlage 6.2 Het energieverbruik in de deelprocessen, 1994 

1994 SPINNERIJ WEVERIJ NABEWERKING 

ELEKTRICITEIT Totaal E-verbruik Specifiek Totaal E-verbruik Specifiek Totaal E-verbruik Specijiek 
[kWh] E-verbruik [kWh] E-verbruik [kWh] E-verbruik 

[kWMon'Ne] [kWhltOOOin.m] [kWMon] 

Januari 108.930 92 185.278 240 31.551 891 

Februari 152.502 94 279.705 198 44.172 472 

Maart 108.912 114 249.590 189 42.687 412 

April 164.919 183 227.020 225 27.055 227 

Mei 98.235 136 111.988 422 14.225 190 

Juni 137.946 128 145.536 637 10.254 292 

Juli 151.167 135 136.217 475 20.035 358 

Augustus 103.098 153 112.815 286 4.226 35 

September 132.649 174 72.463 381 8.939 172 

Oktober 152.969 1n 119.616 188 9.760 145 

November 142.989 102 178.444 255 30.971 320 

December 165.468 111 299.034 170 33.615 331 

TOTAAL 1.619.784 133 2.117.706 306 2IT.490 320 

1994 SPINNERIJ WEVERIJ NABEWERKING 

STOOM Totaal S-verbruik Speroiek Totaal S-verbruik Specifiek Totaal S-verbruik Specijiek 

[ton] S-verbruik [ton] S-verbruik [ton] S-verbruik 
[tonllon'Ne] ~on/1000 in.m] [tonllon] 

Januari 70 0,058 432 0,560 1.270 35,800 

Februari 80 0,049 406 0,287 1.462 15,600 

Maart 100 0,104 175 0,132 1.520 14,670 

April 70 o,on 296 0,293 1.358 11,390 

Mei 40 0,060 142 0,534 899 11.450 

Juni 36 0,030 200 0,875 650 18,570 

Juli 40 0,030 235 0,821 886 15,800 

Augustus 36 0,053 254 0,643 995 8,220 

September 50 0,065 215 1,130 935 17,980 

Oktober 60 0,069 400 0,627 975 14,450 

November 100 0,071 475 0,678 1.200 12,400 

December 150 0,100 900 0,513 1.600 15,750 

TOTAAL 832 0,064 4.130 0,591 13.750 16,007 

Bijlage 6.3 Tarieven en kostprijzen gebruikte energiedragers 1994 

Elektrietteil 0194 0294 0394 0494 0594 0694 0794 0894 0994 1094 1194 1294 

[$cenVkWh] 

07-17 Dag 6,6 6,3 5,3 5,2 5,6 5,7 6,0 6,0 5,8 5,5 5,4 5,7 

17-22 Piek 10,3 9,7 8.4 9,4 10,1 10,3 10,9 10,6 10,2 9,7 9,6 10,0 

22-07 Dal 4,4 4,1 3,4 2,6 2,8 2,8 3,0 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 

Gem.: I 5,6 6,5 6,2 5,3 5,1 5,5 5,6 5,9 5,9 5,7 5,4 5,3 5,6 

E-kosten 0194 0294 0394 0494 0594 0694 0794 0894 0994 1094 1194 1294 

[US$] 

Zacht water 8,0 7,5 13,0 6,8 2,6 5,9 10,2 10,3 8,3 11,2 7,8 8,1 4,4 

[$cent/ton] 

Stoom 9,0 9,4 8,7 7,4 5,2 7,5 10,7 10,7 10,0 9,8 10,1 10,0 9,0 
[US$/ton] 

Fuel-oil #6 10,5 11,4 10,8 8,9 5,7 10,9 11,1 12,5 11,1 10,8 10,6 10,9 11,0 

[$cenVkg] 

Eiektricitett 6,9 9,2 8,1 6,4 4,5 7,0 7,1 7,1 6,8 7,0 6,7 6,7 6,0 

[$cenVkWh] 
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(SÜMER HOLDING A.~ Birimleri) 

Bijlagen 

Aantal spoelen en weefmachines en produktie-capaciteiten - Ïg ve tezgah saytlan ve üretim kapasiteleri 

Ondernemingen 
(i§letmeler) 

Spoelen 
(ig adedi) 

Produktie-Capaciteit 
{Y1Ihk Kapasite) 

[ton] 

Weef-

TOTAAL: 14 onclememingen, 5 N.V.'s, 510.520 spoelen, 5.366 weefmachines 
Toplarn: 14 i§letme, 5 A.~ .• 510.520 adel iQ, 5.366 adel tezgah 

Aantal machines 
(Makine say1s1) 

Aantal spoelen en weefmachines en produktie-capaciteiten - ig ve tezgah saytlan ve üretim kapasiteleri 

Ondernemingen 
(Ï§Ietmeler) 

20.160 

432 

2.550 

960 

88 3.768 

0 0 

Spoelen Produktie-Capaàteit Weef- Produktie-Capaciteit 
(i!) adedi) {Yilhk Kapasite) machines 

[ton] (Tezgah) 

0 0 0 

15.360 3.296 0 

252 840 0 

TOTAAL: 4 ondernemingen, 1 N.V., 2 fabrieken, 37.820 spoelen, 191 weefmachines 
Toplarn: 4 ~letme, 1 A.~ .• 2 fabrika, 37.820 adel iQ, 191 adel tezgah 

1. INKOOP ONDERNEIIING, ISTANBUL i§letmesl) 

(Yiihk Kapastte) 
[ton] 

0 

0 

0 

2. KATOEN AANKOOP ONDERNEMING te ADANA (Adana, Pamuk Satmalma ve Ç1rç1r fabrikasl) 

TOTAAL: 2 onclememingen 
Toplam: 2 i§lelme 

RESEARCH, DEVELOPMENT & EDUCAllON te BURSA, TOTAAL: 1 onderneming 
BURSA Ara§lmma, Gell§llrme ve E!)ttim ~letmesi, Toplam: 1 i§letme 

0 3.500 

0 0 

Aantal mac- Produktie-Capaàteit 
hines {Yilhk Kapasite) 

(Makine say1s1) [ton] 

0 0 

0 0 

0 0 
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T !SPARTA HALl HEREKE HALl 
A FABRiKASI FABRiKASI 

DiVARBAKIR HALl FABRiKASI 
(Machinegeknopen tapijten, 
makine hahs1) 

TA~KÖPRÜ KENOiR FABRiKASI 
(Hennepverwerkings-fabrlek) 

P (Handgetmopen tapijten, el hahsl) (Handgeknopen tapijten el hahs1) 
I Spoelen-i!! adedl: 288 Spoelen-iQ adedi: 540 

~ Regiodirectoraten Afdeling Tapijten-Hahellik Bölge Müdürtükleri: 

1. SANDIKLI 6. KONYA 11. GiRESUN 

H 2. DENiZLi 7. YOZGAT 12. ERZURUM 
A 
L 3. KULA 8. NiKSAR 13. KAAS 
I 

4. SiVAS 9. ÇANAKKALE 14. SiiRT 

15. VAN 

TOTAAL: 1 N-Y-, 4 fabrieken, 19 regiodirectoraten 
Toplam: 1 A.~ .• 4 fabrika, 19 hahc1hk bölge müdürtügü 
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UNITS SÜMER HOLDING A.S 
(SÜMER HOLDING A-S Birimleri) 
Produktie-capaciteiten - Üretim kapasiteleri 

Ondernemingen 
(l~letmeler) 

Eenheid 
(Birim) 

SCHOENEN (Kundura) 

1. BEYKOZ 1000 paar 

2. VAN 
(1000çifl) 

3. TERCAN 

4. SARIKAMJl? 

Tolaal (T oplam): 

5. ÇANAKKALE (Syntetische leer-Sentetik deri) 1000 liL 

CHEMIE (Kimya) 

1. GEMLiK (Selofan) Ton 

GEMLiK (Viskon) 

GEMLiK (Kooi..Sulfide, Karbon Sülfür) 

GEMLiK (Nabiurn-5ullaat, Sodyum Sünat) 

2. SALiHLi (Valeks) 

3. TARSUS (Verf, Boya) 

YILDIZ PORSELEN (Porselein, Porselen) 1000 stuks 
1000 adel 

TOTAAL: 9 ondernemingen 
Toplam: 9 ~letme 

Capacitelt-Y1lhk kapastte: 2.860 ton 

16. BiNGÖL 

17. K. MA~ 

18. MALATYA 

19. BiTLiS 

Capaciteit 
(Y1lhk Kapasite) 

Aantal 
(Miklar) 

3.930 

1.000 

1.000 

1.000 

6.930 

4.000 

5.120 

6.400 

2.700 

8.000 

9.000 

1.650 

1.460 
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Onctememingen 
i~etmeler 

Afdeling Marketing, Regiodirectoraten Verkoopwinkels-

p 
A 
z 
A 
R 
L 
A 
M 
A 

MARKETING ONDERNEMING 
Pazar1ama i§letmesi 

Plaats-~ehir Aantal winkels, 
Magaza 

Plaats-~ehir Aantal winkels, 
Magaza 

TOT AAL: 1 onderneming, 17 regiodirectoraten marketing, 134 vert<oopwinkels, 325 verkoopverkoopvertegenwoordigingen 
Toplam: 1 i~letme, 17 sat1~ magazalan bölge müdürlügü, 134 magaza, 325 bayi 

• 


