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VOORWOORD

Dit proefschrift vormt de neerslag van een in januari 1981 gestart
onderzoeksproject binnen de vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden van het Geografisch en Planologisch Instituut der Katholieke Universiteit van Nijmegen. Het sluit aan bij de belangstelling
die in de vakgroep gegroeid was voor de 'informele sector' in de
Derde Wereldlanden, met name wat betreft haar relaties met de andere
'pool' in de economie, de 'formele sector'. In dit kader passen ook de
dissertaties van Poyck over de kleinschalige bedrijvigheid in Kenya
(verschenen in 1985) en die van Laenen, over kleinschalige produktie
in Nicaragua (binnenkort te publiceren bij het CEDLA).
Een studie als deze komt natuurlijk niet tot stand door het werk van de
auteur alléén. Integendeel, zonder de medewerking van een groot aantal
personen en instanties, zowel in Mexico als in Nederland, zou het
onmogelijk zijn geweest het onderzoek met succes uit te voeren en de
dissertatie te voltooien.
In Mexico gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar Leonard Mertens
en de overige medewerkers van het Programa de Planificación y Promoción
del Empleo PNUD/OIT in Mexico-stad. Zij verleenden belangrijke steun
bij de voorbereiding van het veldwerk in Aguascalientes, bleken een
rijke bron van informatie - niet in het minst vanwege hun eigen rapporten en andere geschriften - en stonden aan de basis van enkele vruchtbare contacten.
Even belangrijk voor het welslagen van het onderzoek was de zeer welwillende medewerking van de directeur van het CEPES in Aguascalientes,
Lic. Jorge Varona Rodríguez. Hij bleek beter dan wie ook op de hoogte
van wat er op sociaal en economisch terrein gaande was in de regio, was
zeer behulpzaam bij het zoeken van informanten, deed suggesties ten
aanzien van de verdere materiaalverzameling, bood type- en kopieerfaciliteiten en zorgde voor een introductie bij enkele belangrijke instanties.
Verder gaat mijn erkentelijkheid uiL naar de volgende personen. In
Mexico-stad: Dr. José Luis Alonso, auteur van een interessante studie
over de thuisnaaisters in Nezahualcoyotl en kenner van de kledingindustrie in Mexico. In Aguascalientes: Ing. Carlos Lozano de la Torre,
directeur van de Secretaría de Fomento Industrial y Comercial, hoofdverantwoordelijke voor het industriële beleid in de deelstaat; Salvador
Ruiz Aguilera, die een belangrijk aandeel in het afnemen van de enquêtes heeft gehad; Sra. Celia Bonilla de Esparza en Sra. Luz María Ruvalcaba de Esparza, die beide tot de pioniers in de bestudeerde sector
hebben behoord en derhalve zeer belangrijke informanten zijn geweest;
Sr. Vázquez, directeur van de Kredietunie voor de kleding- en textielartikelenindustrie in Aguascalientes, dankzij wiens bemiddeling de
interviews bij de bezochte middelgrote en grote bedrijven in de sector
afgenomen konden worden; en natuurlijk al diegenen die op andere wijze
een bijdrage hebben geleverd of door hun vriendschap en gastvrijheid
hebben bijgedragen aan het scheppen van een stimulerend geestelijk
klimaat.
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In Nederland ben ik veel dank verschuldigd aan mijn ouders, voor het
vele redactie- en correctiewerk en ook voor andere vormen van ondersteuning op momenten dat die meer dan welkom waren.
Raquel Bruno ben ik zeer erkentelijk voor de Engelse en Spaanse versie
van de samenvatting van deze dissertatie. Zij tekende tevens voor de
vertaling van een uitgebreid tussenrapport.
Tenslotte gaat mijn dank ook uit naar Mirjam Tonen, voor haar bijdrage
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1

INLEIDING: THEMA, PROBLEEMSTELLING EN OBJECT

1.1

Inleiding

Deze studie gaat over de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige
produktie-eenheden in de kleding- en textielartikelensector in LatijnsAmerika. Centraal staan de bevindingen van een onderzoek dat ik heb
verricht in de Mexicaanse stad Aguascalientes. Deze krijgen derhalve de
meeste aandacht.
Waar mogelijk zal getracht worden ook de resultaten van een aantal andere studies over deze sector elders in Mexico en ook in andere landen
van LaLijns-Amerika in de beschouwing te betrekken. Door deze te vergelijken met die van mijn onderzoek in Aguascalientes hoop ik te komen
tot de formulering van een aantal uitspraken omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden in de bestudeerde sector, die
uitstijgen boven het strikt lokale niveau van de stad en de streek waar
mijn veldwerk heeft plaatsgevonden.
In dit inleidende hoofdstuk zullen in paragraaf 1.2 het thema, de invalshoek en de benadering van dit onderzoek aan de orde komen. Daarbij
komen we in een theoretisch debat terecht, waarvan we eerst alleen de
hoofdlijnen zullen verkennen.
In paragraaf 1.3 worden de probleemstelling en de hoofdvragen van onderzoek geformuleerd. Daarna wordt in de vierde paragraaf de keuze van
de 'case' toegelicht en maken we tevens kennis met de bestudeerde sector in de regio van onderzoek, aan de hand van een beschrijving van een
aantal algemene kenmerken.
Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.5 afgesloten met een overzicht van
de inhoud van de volgende hoofdstukken.

1.2

Thema, invalshoek en benaderingswijze

Alvorens de probleemstelling van deze studie te presenteren is het
raadzaam eerst tot een nadere plaatsbepaling ervan te komen. Dat doen
we in deze paragraaf, beginnend met een korte introductie op het thema
(1.2.1) en de gekozen invalshoek (1.2.2). Vervolgens worden de hoofdlijnen van de relevante discussies in de literatuur geschetst (1.2.3),
waarna we deze in het laatste onderdeel van deze paragraaf, 1.2.4, van
enig commentaar zullen voorzien. Hoewel zal blijken dat een nadere
beschouwing van de voornaamste theoretische stromingen geboden is (deze
zal plaatsvinden in Hoofdstuk 2), kunnen toch reeds enkele belangrijke
consequenties genoemd worden voor de wijze waarop deze studie en het
aan de basis ervan liggende onderzoek zijn ingericht.

1.2.1

Introductie van het thema

Aan de mogelijkheden, welke kleinschalige activiteiten in de landen van
de Derde Wereld bieden om in toenemende mate en tegen aanvaardbare be15

loningen werkgelegenheid te verschaffen aan die delen van de economisch
actieve bevolking, die geen emplooi vinden in de moderne en grootschalige sectoren van de economie, is in een uitgebreide stroom van publikaties reeds uitvoerig aandacht besteed. Men denke in dit verband met
name aan de vele studies omtrent de 'stedelijke informele sector', de
'bazar-economy', de 'kleine warenproduktie' en soortgelijke thema's.
Een eensluidend oordeel is echter geenszins geformuleerd. Integendeel,
de meningen omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige
activiteiten staan vaak haaks op elkaar.
Naast extreem pessimistische en extreem optimistische visies kunnen
echter ook meer genuanceerde geluiden gehoord worden. Zij geven, zoals
in het ILO-rapport over Kenya (ILO, 1972), noodzakelijk geachte voorwaarden aan: steun van de overheid, of in elk geval geen tegenwerking,
en stimulering van de toeleveringsrelaties met grootschalige, moderne
bedrijven. Of zij wijzen, zoals Tokman (1980) en Ilugon (1980, b) doen,
op beperkende omstandigheden, met name wat betreft de toegang tot de
verschillende markten. In het laatste geval wordt ook gewezen op de
verschillende situaties welke zich voordoen al naar gelang de activiteiten (handel, dienstverlening, nijverheid en subtypes daarbinnen,
onderscheiden naar soort produkt of aard van de dienst).
Het leek m:j, gezien het belang van het thema enerzijds en het uiteenlopen der meningen daaromtrent anderzijds, alleszins zinvol een poging
te doen door middel van een 'case-study' een bijdrage te leveren aan de
discussie rondom de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige activiteiten. Daarbij heb ik gekozen voor de bestudering van één enkel type
activiteit in de nijverheidssfeer in een middelgrote Latijnsamerikaanse
stad, te weten de produktie van kleding en textielartikelen in Aguascalientes, Mexico.

1.2.2

De gekozen invalshoek

Deze studie beoogt geen bedrijfseconomisch onderzoek te zijn, of een
analyse van ondernemersgedrag. Hoewel ik het potentiële belang van
dergelijke benaderingen niet wil ontkennen, ben ik van mening dat de
bestudeerde activiLeiten daarbij teveel geïsoleerd worden van de context waarbinnen zij zich voordoen; hun ontwikkelingsmogelijkheden worden dan maar al te vaak gerelateerd aan vormen van 'rationeel handelen', of aan psychologische kenmerken van de ondernemer.
Veeleer zoek ik aansluiting bij de reeds in de vorige paragraaf vermelde studies over de 'stedelijke informele sector', de 'kleine warenproduktie', etcetera. Hierin wordt namelijk de problematiek van de kleinschalige, laag-produktieve activiteiten geplaatst binnen het kader van
de grote sociaal-economische tegenstellingen en de polarisatieprocessen
die kenmerkend moeten worden geacht voor de Derde Wereldlanden, dat wil
zeggen binnen het kader van de ontwikkelingsproblematiek in het algemeen. Hierdoor kan niet alleen de interne organisatie van die activiteiten de aandacht krijgen die zij verdient, maar ook het totaal van
externe relaties met andere sociaal-economische entiteiten, of aggregaten daarvan.
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De termen 'informele sector', 'kleine warenproduktie' en ook 'bazareconomy' en 'circuit inférieur' maken, zoals bekend, deel uit van conceptualiseringen van de sociaal-economische heterogeniteit in de Derde
Wereldlanden - met name in de steden -, waarbij deze in dichotome termen gevangen wordt ('). Tegenover deze termen, die over het algemeen
betrekking hebben op kleinschalige activiteiten die met eenvoudige of
soms traditionele technische middelen en met familie-arbeid werken,
arbeidsintensief zijn, een lage produktivitoit vertonen en meestal lage
en onzekere inkomens opleveren, staan dan de termen 'formele sector',
'kapitalistische produkLiewijze', 'firm-type economy' en 'circuit supérieur', welke verwijzen naar de tegenhangers van genoemde activiteiten:
grootschalige bedrijven die met moderne technologieën en met loonarbeid
werken, kapitaalintensief zijn, een hoge produktiviteit vertonen en
hogere en meer zekere inkomens opleveren.
Al ruim 10 jaar worden er onderzoeken rondom deze concepten verricht en
de hoeveelheid geschriften die daarvan het resultaat is, is zonder meer
indrukwekkend te noemen. Aan de ene kant is de interesse daarbij vooral
uitgegaan naar het werkgelegenheid-scheppende potentieel van kleinschalige activiteiten, met name in de studies van de ILO, met een nadruk
op de aard der activiteiten zelf. Aan de andere kant is vooral aandacht
besteed aan het belang ervan voor het kapitalistische wereldsysteem,
waarbij de meeste nadruk op hun functionele inpassing in dat systeem
wordt gelegd.
Het samenvatten van de resultaten van de diverse beschouwingen en onderzoeken, teneinde te komen tot een integratie van beide benaderingen,
lijkt voor deze studie wellicht een zinnige zaak. Bestudering van de
literatuur heeft mij er echter van overtuigd dat het tegendeel eerder
waar is. In deze overtuiging word ik gesterkt door een samenvattend
literatuuroverzicht van de hand van Tokman (1978): zelfs op een hoog
generalisatieniveau, waarop voorbij wordt gegaan aan conceptuele verschillen, blijken er nog diepgaande meningsverschillen te bestaan. Een
integratie van beide bovengenoemde typen studies en beschouwingen zou
bovendien in strijd zijn met het feit dat de auteurs óf geen of weinig
aandacht aan eikaars werk hebben besteed, óf in discussies zijn getreden welke er in feite op neerkomen dat men eikaars werk vrijwel geheel
verwerpt.
We zullen hieronder eerst zien hoe deze tweespalt op gang is gekomen en
zich vervolgens verder verdiept heeft. Daarna zal ik het 'debat' van
commentaar voorzien en aangeven welke consequenties ik uit de uitkomsten ervan getrokken heb voor de opzet van mijn eigen studie.

1.2.3

Inleiding tot het debat omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden
van kleinschalige activiteiten in landen van de Derde Wereld

De discussie werd in leite ingezet toen onderzoekers van de ILO een
rapport over de Kenyaanse economie presenteerden. Zij hadden weliswaar
de moed om de structurele oorzaken van de grote inkomensverschillen en
onevenwichtigheden in de economische structuur aan te geven - dat wil
zeggen een expliciet verband te leggen tussen de processen van ontwikkeling en onderontwikkeling in dat land in de lijn van het opkomende
dependencia'-denken -, maar vervatten deze daarna begripsmatig zodanig
in een 'formele' en een 'informele' sector, dat toch weer sterk aange17

leund werd tegen Lraditionele dualistische opvattingen over het ontwikkel ingsproces.
Dit uitte zich vooral in de beleidsaanbevelingen van het rapport. Afgezien van irrealistische suggesties aangaande een vrijwillige inkomensoverdracht, hadden deze vooral betrekking op de volgende 2 zaken:
een positieve aandacht van de overheid voor de inspanningen welke
de in de informele sector werkzame personen zich getroosten om
zich een inkomen te verwerven.
de mogelijkheid om de informele sector zoveel mogelijk te koppelen aan de formele sector, via goederen- en dienstenleveranties,
zodat de groei van de laatste positieve uitstralingseffecten op
die van de eerste zou hebben.
Het (voort-)bestaan van de informele sector en zijn beperkte vermogen
om al diegenen die niet in de formele sector emplooi vinden te werk te
stellen en een menswaardig bestaan te verzekeren, wordt - met andere
woorden - uiteindelijk opgevat als een toevallig en onbedoeld neveneffect van een te eenzijdig op modernisatie gericht ontwikkelingsproces en -beleid. Dit proces en beleid kunnen echter bijgestuurd worden
met behulp van de goede wil van de formele ondernemingen en een positieve aandacht voor de informele sector van de kant van de overheid.
Wat het ILO-team in feite voorstaat, zo reageerde Colin Leys, is '...an
autonomous local capitalism, reformed and free from internal contradictions' (1973:424). Dat is een idee, waar hij zich fel tégen verklaart.
In de eerste plaats kan men volgens hem niet voorbijgaan aan de inpassing van Kenya in het internationale kapitalistische systeem. Het is
immers naief om van een overheid, wier vertegenwoordigers vaak nauw gelieerd zijn aan buitenlandse ondernemingen, een beleid te verwachten
dat gericht is op de doorbreking van de dominantie van het buitenlandse
kapitaal.
In de tweede plaats stelt Leys dat het bestaan van de informele sector
naast de formele niet toevallig is. Integendeel, er is sprake van een
nauwe functionele verbondenheid: de informele sector produceert goedkope goederen en diensten die door grote delen van de bevolking, óók
door de loonarbeiders van de formele sector, geconsumeerd worden. De
lonen in deze formele sector kunnen daardoor laag blijven en de winsten
dientengevolge hoog. Er is daarom geen sprake van een dualiteit, maar
van een eenheid. Dat die eenheid niet geresulteerd heeft in het op
grote schaal ontstaan van toeleveringsrelaties tussen de informele en
de formele sector, is het gevolg van het feit dat dergelijke relaties
voor de formele sector niet profijtelijk zijn gebleken. Het is dan ook
niet realistisch daarop de hoop te vestigen, tenzij de informele sector
'formeel' gemaakt wordt door middel van regulering, subsidiëring, scholingsprogramma's, overheidskredieten, etcetera.
Na dit inleidende debat heeft de discussie geenszins geleid tot een nader tot elkaar komen van de stellingnames. We kunnen in de literatuur
die na de publicaties van de ILO en Leys verschenen is derhalve twee
hoofdstromingen onderscheiden. We zullen beide eens aan een nadere beschouwing onderwerpen.
In het verlengde van het ILO-rapport over Kenya is door de ILO zelf,
maar ook door andere internationale organisaties als de Wereldbank en
door overheidsinstanties in diverse landen, een omvangrijke hoeveelheid
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studies verricht. Deze studies zijn sterk geënt op de theorieën over
het economisch-technologisch dualisme, die in de jaren '50 en '60 een
overheersende rol in het ontwikkelingsdenken speelden. Dit is ook de
mening van Bromley, die stelt:
'Tins approach was initiated by discussions of economic activities as those
which existed betöre, and continue in the [ace of, western capitalist penetration, and viewing 'modern' activities as those winch result directly Irom foreign influence and investment, the application of advanced technologies, and
the advent of sophisticated professional and governmental activities' (1977:2).

Het dualisme-denken onderscheidt een 'traditionele' sector naast een
'moderne' sector. Tussen beide gaapt een wijde kloof wat betreft technologisch niveau, produktiviteit en economisch en sociaal welzijn, en
directe contacten zijn er dan ook weinig of niet. Deze situatie wijkt
af van het 'normale' evolutiepatroon van menselijke samenlevingen,
want, zo toont immers de geschiedenis van de 'hoogontwikkelde' maatschappijen in Noord-Amerika en Europa; daarin is sprake van een ná
elkaar bestaan van het moderne en het traditionele en niet van een
náást elkaar bestaan. De onvoldoende of stagnerende modernisatie is
eerst geweten aan een tekort aan kapitaal en het bestaan van sociale en
culturele weerstanden (in dit verband is wel van een 'sociaal dualisme'
gesproken) en later vooral aan een overmaat aan diepte-investeringen
('capital deepening'). Als remedie ertegen zijn vooral geopperd de
opvoering van de kapitaaloverdracht (in de vorm van directe investeringen en ook van 'ontwikkelingshulp'), een betere benutting van de
bestaande produktiecapaciteit en een geringere nadruk op kapitaalintensieve technieken. Met dergelijke correcties zou de trein weer op het
goede ontwikkelingsspoor gezet kunnen worden.
In het begin werd de scheiding tussen de 'moderne' en de 'traditionele'
sector vooral geacht een scheiding te zijn tussen industrie en landbouw
en daardoor ook tussen stad en platteland. Deze dichotomieën verloren
aan kracht toen zich in de steden een groeiende werkloosheid openbaar
de. Het dualisme in de Derde Wereldlanden, zo werd toen gesteld door
Singer, is in essentie de scheiding tussen de 'employed en de underemployed', en deze gaat over de oude scheidslijnen heen (1970: 60).
Eerder dan in de plaats voor de oude dichotomieën, komt deze nieuwe er
evenwel bovenop. Voor een deel is de verklaring voor het werkloosheidsprobleem volgens Singer gelegen in de migratie van het platteland naar
de stad, een migratie die gevoed wordt door de hoop op werk in de industrie, waar de lonen 2 à 3 keer het gemiddelde inkomen van de 'small
family farm' bedragen. Het andere deel van de verklaring vindt hij in
de snelle bevolkingsgroei (de gezondheidszorg en de ziektebestrijding
vormen een sector die wel gemoderniseerd is, waardoor de sterftecijfers
gedaald zijn) en het kapitaalintensieve karakter van de moderne technologie, die de moderne industrieën tot 'enclaves of modernity' maakt
(idem:65,66).
Van hier naar het postuleren van een dualisme binnen de steden is natuurlijk maar een kleine stap. Een stap die door de ILO - en in feite
nog iets eerder door Hart (1973) - gezet werd. Alleen wordt door het
ILO-team en zijn navolgers niet gesproken van een traditionele en een
'moderne' sector (althans niet als concept), maar van een 'informele'
en een 'formele'. De invulling ervan toont echter dat 'de informele
sector als concept weinig anders is dan de stedelijke component van de
niet-moderne, 'traditionele sector'.
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Ook uit de praktijk van het onderzoek blijkt het denken in dualismetermen. Er wordt a priori van uitgegaan dat er naast een moderne, volgens formele westerse regels georganiseerde sector ook een sector bestaat die daarvan de tegenpool is en daarom herkenbaar zal zijn doordat
ze níét is wat de eerste wèl is. Meestal blijken de 'informele' activiteiten dan ook op het gevoel opgespoord te worden, waarna ze aan empirisch onderzoek onderworpen worden. Dit onderzoek openbaart de kenmerken die er karakteristiek voor geacht kunnen worden en waarop een stimuleringsbeleid kan aansluiten.
De aandacht van het onderzoek binnen deze stroming gaat dus primair uit
naar de interne eigenschappen van de bestudeerde eenheden, hetgeen zijn
weerslag vindt in de aanbevolen beleidslijnen. Deze laten het raamwerk
van de bestaande sociale, economische en politieke verhoudingen namelijk grotendeels ongemoeid en staan een hechtere integratie voor van de
'informele' sector met de 'formele'.
De studies die verricht zijn in de lijn van het denken van Leys gaan
uit van een heel andere visie op het ontstaan van onderontwikkeling,
namelijk die welke door de Latijnsamerikaanse 'dependencistas' en aanverwante wetenschappers als Amin en Szentes is ontwikkeld. Armoede en
ongelijkheid zijn, zo meent Sunkel (1975:183), geen '...afwijkingen van
een ideaal-patroon...', maar het resultaat van het '...normaal functioneren van een maatschappelijk systeem'. Vandaar dat ook de term 'structurele heterogeniteit' (Córdova, in Van Naerssen 1983, hst.l; daar
wordt dit begrip inhoudelijk verder uitgewerkt) ingang gevonden heeft.
De kleinschalige, arbeidsintensieve en laag-produktieve economische
sectoren zijn - zoals Santos (1975:51) opmerkte - daarom ook even 'modern' als de grootschalige, kapitaalintensieve en hoog-produktieve sectoren; ze zijn uit hetzelfde historische proces ontstaan. Van dysfaseringen, of een vertraagd verlopende of uitgestelde modernisatie in bepaalde sectoren van de economie, is dus geen sprake. De dualiteit in de
sociaal-economische organisatie wordt dan ook afgewezen.
In deze gedachtengang is er vanaf het moment van de opname der Derde
Wereldlanden in het economische systeem van de nu hoog-ontwikkelde,
rijke landen sprake geweest van een wisselwerking tussen de 'oorspronkelijke' sociaal-economische structuren in die landen en de van buiten
af geïntroduceerde. Terwijl de laatste zich steeds meer op kapitalistische wijze organiseerden werden de eerste geheel of ten dele omgevormd.
Ze hielden soms een traditioneel karakter, maar kregen meestal andere,
niet-traditionele, maar tegelijk ook niet-kapitalistische kenmerken. In
enkele gevallen kan er ook sprake zijn geweest van een overgang naar
een kapitalistische organisatie. Zo is er een complexe structuur ontstaan van verschillende hoofd-, tussen- en overgangsvormen van produktie-organisatie en hun onderlinge relaties.
Kenmerkend voor deze structuur is, zo is men van mening, dat de relaties tussen de kapitalistische en de niet-kapitalistische sectoren
asymmetrisch zijn. De bedrijven die tot de eerste behoren hebben een
veel betere toegang tot de vaak uit het buitenland afkomstige moderne
technologie, kredieten en hoogwaardige 'inputs'. Ze domineren en beïnvloeden de afzetmarkten, door reclame via de media. Bij uitwisseling
van produkten tussen de kapitalistische en de niet-kapitalistische sectoren is er sprake van ongelijke ruil, omdat de markt voor de produkten
van de eerste op oligopolistische basis georganiseerd is en die van de
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tweede op basis van volledige mededinging; dit maakt het voor de eerste
mogelijk hun prijzen kunstmatig hoog te houden, terwijl dat voor de
tweede niet het geval is. In geval van uitbestedingsrelaties is er
zelfs sprake van directe surplusoverdracht, omdat men de arbeid niet
naar haar waarde betaalt. In feite wordt de hele structuur geacht functioneel te zijn voor de kapitalistische sectoren, zoals Leys ook al opmerkte. Het 'normaal functioneren van het maatschappelijk systeem' in
de Derde Wereld komt dus ten goede aan de kapitalistische sector en de
daaraan gelieerde klassen. En gezien de relaties op internationaal
niveau binnen het kapitalistische wereldsysteem komt het vooral ook de
rijke landen ten goede, in het bijzonder de dominerende economische
sectoren en sociale klassen in die landen (Portes, 1978:35).
Om deze complexe structuur wetenschappelijk te bestuderen en te analyseren wordt in het algemeen - dus ook door degenen die de problematiek
van de kleinschalige activiteiten vanuit deze optiek op het ontwikkelingsproces benaderen - gebruik gemaakt van het marxistische concept
van de 'articulatie van produktiewijzen'. Een 'produktiewijze' is een
theoretisch concept dat een 'pure' wijze van organisatie van de economische voortbrenging bedoelt weer te geven. Daarbij wordt niet alleen
gelet op de materiële produktievoorwaarden en de technische aspecten
van de produktie, maar vooral ook op de wijze waarop mensen onderlinge
relaties aangaan ter organisatie van die produktie (2) # τ η pUre vorm
zullen produktiewijzen in de realiteit echter nooit voorkomen. In de
eerste plaats omdat er steeds graduele veranderingen optreden, waarbij
uiteindelijk een overgang van de ene wijze naar de andere kan plaats
vinden. In de tweede plaats omdat er vrijwel geen geïsoleerde menselijke groepen bestaan; er zijn dus altijd contacten tussen maatschappijen met verschillende dominante produktiewijzen geweest, zo ook - en
vooral - in de landen van de Derde Wereld. Gesteld wordt nu, dat uit de
onderlinge inwerking of 'articulatie' van niet-kapitalistische produktiewijzen (welke in die landen bestonden vóór de koloniale tijd) en de
kapitalistische (geïntroduceerd vanuit Europa en later ook de V.S.),
een 'kleine warenproduktie'-wijze is ontstaan. Deze is op haar beurt in
wisselwerking komen te staan met de kapitalistische produktiewijze (zie
bijv. Buch-Hansen, 1977:21). Haar positie is echter een gesubordineerde: ze is functioneel voor de kapitalistische produktiewijze en voedt
en ondersteunt, direct of indirect, het proces van accumulatie en concentratie van kapitaal dat de kern is van die produktiewijze.
Er is derhalve een complexe realiteit ontstaan. Als we ze op hun kenmerken beoordelen, is er eerder sprake van een continuüm van produktieve activiteiten dan van dualistisch gescheiden sectoren. Het is daarom
zaak om in die complexe realiteit de verschillende produktiewijzen, hun
overgangsvormen en tussenvormen, alsmede hun onderlinge articulatie te
herkennen. Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de
situatie ruimtelijke variaties zal vertonen en bovendien zal veranderen
in de tijd, afhankelijk van de behoeften van de dominante kapitalistische sectoren in de Derde Wereldlanden zelf èn in de kapitalistische
centrumlanden. Dit betekent dat de kenmerken van de niet-kapitalistische activiteiten op een bepaalde plaats en op een bepaald moment afhankelijk zullen zijn van hun relaties met de kapitalistische sectoren.
De invloed van die relaties op hun groei- en ontwikkelingsmogelijkheden
zal in het algemeen negatief zijn.
Het zal duidelijk zijn dat men in deze stroming over de beleidsmoge21

lijkheden niet optimistisch is. Onder de politieke, sociale en economische verhoudingen die in de door de kapitalistische produktiewijze
gedomineerde landen van de Derde Wereld aangetroffen worden, zal een
stimulerend overheidsbeleid weinig of geen effect hebben. Immers, zo
stelt Sunkel,
'als de resultaten van liet ontwikkelingsproces een Functie zijn van de structuur
van liei systeem, dan zuilen die resultaten alleen anders kunnen uitvallen als de
structuur zélf verandert' (1975:183).

De voorstanders van een 'structurele' of 'kleine warenproduktie'-benadering van de analyse van kleinschalige activiteiten verwijten de aanhangers van de 'dualistische' of 'informele sector'-benadering dat hun
conceptuele en theoretische kader inadequaat is. Dit leidt volgens hen
tot onjuiste en partiële conclusies omtrent de positie en het ontwikkelingspotentieel van die activiteiten. Hun beleidsvoorstellen zouden
daarom utopisch zijn, dat wil zeggen niet haalbaar binnen de bestaande
sociale, politieke en economische structuren. Deze impliceren in feite
een politieke keuze voor consolidatie van de huidige ongelijke structuren ten gunste van de dominante economische sectoren en sociale klassen, zowel in de landen van de 'periferie' als van het 'centrum', omdat
ze die structuren zélf niet ter discussie stellen.
Omgekeerd beschuldigen de 'informele sector'-adepten hun critici van
het innemen van revolutionaire en dus irreële standpunten. Ze zijn van
mening, aldus Moser (1978:1056), dat de beschouwingen van hun opponenten '...analytically useful for understanding Third World poverty...'
zijn, maar tegelijk ook '...of little help to those committed to the
amelioration of poverty within the existing political system'. Men kan
immers moeilijk met de armen over elkaar gaan zitten tot de gewenste
politieke omwenteling plaatsvindt. Moser drukt zich hier mijns inziens
te voorzichtig uit, omdat men in het algemeen ook nogal wat moeite
heeft met de analytische beschouwingen en het gehanteerde conceptenkader. Het laatste wordt als te abstract ervaren, de eerste daarnaast
ook als te deterministisch. Bovendien is in de realiteit het bestaan
van bepaalde produktiewijzen niet aantoonbaar met 'objectieve' wetenschappelijke onderzoeksmethoden (Van Dijk (1980) deed daartoe een poging), evenmin als bijvoorbeeld processen van uitbuiting, surplusonttrekking, ongelijke ruil en dergelijke.

1.2.4

Commentaar en consequenties voor ons onderzoek

Aan het eind van de paragraaf 1.2.2 stelde ik al dat het uiterst moeilijk of zelfs onmogelijk is om de beide benaderingen in de bestudering
en analyse van de problematiek rondom de ontwikkelingsmogelijkheden van
kleinschalige activiteiten met elkaar te verenigen; de zojuist beschreven controverse maakt duidelijk waaróm dat zo is. Men gaat immers uit
van verschillende ontwikkelingstheorieën: dualisme- en modernisatietheorieën enerzijds en afhankelijkheidstheorieën anderzijds. Bovendien
is er sprake van verschillen in de theoretische status van de gehanteerde concepten, namelijk wat betreft de mate van abstractie. Tenslotte sluit het hoge generalisatieniveau van de conflicterende analyses
een synthese op een nog hoger niveau in feite uit.
Een algemeen en consistent theoretisch kader, waar door middel van con22

creet onderzoek in de vorm van toetsing van hypothesen bij aangesloten
zou kunnen worden, ontbreekt dus. Ook blijkt het onmogelijk een dergelijk kader zelf te creëren. Het ligt derhalve voor de hand te bezien of
het aanbeveling verdient nauw bij één van beide benaderingen aan te
sluiten, of dat een meer onafhankelijke positie wellicht de voorkeur
verdient.
Dit vereist een meer diepgaande analyse van de beide benaderingen, reden waarom ik daartoe in een apart hoofdstuk (Hoofdstuk 2) zal overgaan. Daarin zal ik niet alleen van beide benaderingen het conceptuele
kader en het gebruik daarvan onder de loep nemen, maar ook enige aandacht besteden aan de algemene (wetenschaps-)filosofische en methodologische achtergronden.
Ten dele vooruitlopend op de analyse in Hoofdstuk 2 kan nu reeds opgemerkt worden dat in het steekspel, zoals beschreven in de vorige paragraaf, alle verwijten over en weer wel hout lijken te snijden.
Het conceptuele kader rondom de term 'informele sector' is inderdaad
nogal mager en zeker niet eenduidig. In het theoretische kader daaromheen worden de structurele aspecten op zijn minst sterk ondergewaardeerd. De beschuldigingen over de politieke keuze achter de informele
sector-studies lijken bevestigd te worden door de vreemde 'correctie'
die gaande de opstelling van het ILO-rapport over Kenya is aangebracht
op de beschouwingswijze, alsmede door de herkomst van de meeste daarop
volgende studies: enerzijds internationale organisaties die door de
rijke landen gedomineerd worden, anderzijds instanties van overheden
die geleid worden door regeringen die in politiek opzicht als 'middleof-the-road'-regeringen te beschouwen zijn (Bromley, 1978:1036). Tenslotte is een verwijzing naar de irrealiteit van de hoop op politieke
omwentelingen geen reden om niet een ander conceptueel en theoretisch
kader te hanteren.
Omgekeerd is het hameren op de noodzaak van structurele omwentelingen
natuurlijk zinloos, althans wanneer men zich daartoe beperkt; daar komt
bij dat dit contraproduktief is, omdat het vaak niet alleen resulteert
in verwerping van de politieke lading van dit standpunt, maar ook van
alle kritische beschouwingen - hoe zinnig en realistisch ook - die er
aan ten grondslag liggen. Bovendien is het concept van de 'articulatie
van produktiewijzen' inderdaad erg abstract. Tè abstract is het echter
alleen wanneer men er de concrete realiteit direct mee te lijf wil
gaan. Van üijk's toetsing van het begrip 'niet-kapitalistische produktiewijze' is daarom ook zinloos en getuigt van een verkeerd begrip ervan. Helaas is dat verkeerde begrip ook aanwezig bij tal van wetenschappers die het hanteren. Deterministische analyses van de realiteit
zijn zodoende geen uitzondering. Menigeen verliest het abstractieniveau
van de marxistische theorie uit het oog en dwingt dan de complexe realiteit in het keurslijf van op hoog generalisatie- en abstractieniveau
geconcipieerde structuren en processen.
Drie gevolgtrekkingen kunnen voor mijn onderzoek uit de hierboven weergegeven discussie gemaakt worden.
1.
In de eerste plaats lijkt het een dwingende noodzaak om naast een
bestudering van de 'interne' eigenschappen van kleinschalige activiteiten vooral ook aandacht te besteden aan hun externe relaties.
Een analyse van de relaties met de grootschalige, 'formele' of
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2.

3.

'kapitalistische' bedrijvigheid mag daarbij zeker niet ontbreken.
Daarnaast zal van een dynamische benadering uitgegaan moeten worden om de verschillende relatiepatronen goed te kunnen begrijpen,
voorai ook wat hun toekomstige ontwikkeling betreft. Niet alleen
de huidige sociale en economische structuren zijn van belang, maar
ook het ontstaan ervan. Bovendien moet de dynamiek in de ontwikkeling van de verschillende onderdelen in het onderzoek opgenomen
worden.
Tenslotte zie ik weinig heil in een studie die het doen van algemene uitspraken op een zeer hoog generalisatieniveau als doel
heefL. Op dit niveau zit de discussie vast en kunnen we hoogstens
meedoen aan een soort 'wolles-nietes'-spel1 et je waar niemand uiteindelijk mee gediend is. Het lijkt mij veel zinniger om expliciet
rekening te houden met de grote complexiteit en diversiteit waarin
de realiteit zich op verschillende plaatsen aan ons voordoet.
Enerzijds is het noodzakelijk dat de algemene uitspraken ook gedifferentieerd kunnen worden. Zowel in ruimtelijke als in sectorale zin is differentiatie geboden. Het eerste wil zeggen dat rekening wordt gehouden met interregionale en internationale verschillen in aard en plaats van de kleinschalige activiteiten, het tweede dat aandacht dient te worden geschonken aan de grote variaties
die zich van de ene bedrijfstak naar de andere kunnen voordoen wat
betreft organisatie van de verschillende markten, technologische
ontwikkeling, overheidsbeleid, etcetera.
Anderzijds kan bijgedragen worden aan het formuleren van meer gerichte en meer gedifferentieerde beleidsvoorstellen. Zoals Moser
opmerkt is er, ongeacht de aard van de algemene politieke en economische structuren, op het 'grass-root level' nog ruimte voor
maatregelen gericht op de groei van werkgelegenheid en inkomen in
de informele sector, 'many of which still remain to be defined
(1978:1061).

De vruchtbaarheid van het hier voorgestelde type studie blijkt uit
meerdere 'case-studies'. Goede voorbeelden zijn:
de studie van Schmukler (1979) over de confectiesector in Buenos
Aires, waarin onder andere de invloed van veranderingen in de arbeidswetgeving en van een relatief laag technologisch niveau in de
sector op het ontstaan van uitbestedingsrelaties wordt geschetst;
die van Lomnitz (1979) over Mexico-stad, die bijzondere aandacht
besteedt aan persoonlijke relaties, zowel horizontale (met familieleden, vrienden en buren) als verticale (patronage); deze kunnen van groot belang zijn voor de werkgelegenheids-, inkomens- en
overlevingsmogelijkheden in de informele sector;
de studie van Bienefield over Tanzania (geciteerd in Moser, 1978:
1059), waaruit naar voren komt dat kleine warenproduktie vooral
dáár ontwikkelingsmogelijkheden heeft, waar kapitaalintensieve
produktiesectoren (nog) niet, of in mindere mate, opgekomen zijn;
die van Gerry (1974) over Dakar, waarin wordt gewezen op processen
van constante verandering in de kleine warenproduktie, in termen
van transitie; proletarisatie blijkt als transitieproces veel belangrijker dan de overgang naar een kapitalistische produktieorganisatie.
Het probleem van in isolatie uitgevoerde gevalstudies is overigens dat
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ze vaak slecht op elkaar aansluiten. Willen zinnige vergelijkingen of
generalisaties mogelijk zijn, dan zal er in het nog komende onderzoek
beslist enige lijn gebracht moeten worden.

1.3

Probleemstelling en hoofdvragen van onderzoek

Deze studie beoogt het volgende:
a)
de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige produktie-eenheden
in de kleding- en textielartikelensector in de stad Aguascalientes
en de omliggende regio te analyseren, in het bijzonder wat betreft
hun vermogen om méér arbeidskrachten op te nemen en aanvaardbare
en zekere inkomens te genereren.
b)
na te gaan, in hoeverre de hieruit verkregen inzichten overeenkomen met de resultaten van andere onderzoeken welke gedaan zijn
met betrekking tot de kleding- en textielartikelensector in Mexico
en ook in andere delen van Latijns-Amerika.
c)
te komen tot de formulering van een aantal voorstellen voor beleid, waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleine eenheden
in deze sector in de onderzoeksregio - en wellicht ook elders in
Latijns-Amerika - verruimd kunnen worden.
Deze probleemstelling laat zich herleiden tot een zestal hoofdvragen
van onderzoek. De eerste vier vormen de uitwerking van het eerste en
centrale deel van de probleemstelling; ze weerspiegelen de hierboven
uitgesproken voorkeur voor een benadering die historisch-dynamisch van
aard is en zowel aan de interne organisatie van de kleinschalige eenheden aandacht schenkt als aan hun externe relaties. De laatste twee
corresponderen met respectievelijk het tweede en het derde deel van de
probleemstelling.
De eerste vraag is er op gericht om in algemene termen de ontwikkeling
te verkennen die in het verleden in de sector heeft plaatsgevonden. De
aandacht zal daarbij voornamelijk uitgaan naar de periode na 1950, welke een opmerkelijke groei te zien heeft gegeven.
Om te beginnen zullen we bezien, welke de voornaamste verklarende factoren voor die groei zijn geweest. Daarna moeten we ons natuurlijk afvragen, in welke mate kleinschalige eenheden in staat zijn geweest om
méér arbeidskrachten te absorberen en/of aanvaardbare en zekere inkomens te genereren. Dit betekent dat we eerst nagaan in hoeverre er van
individuele (of 'verticale') groei van kleinschalige eenheden sprake is
geweest; vervolgens zal de aandacht uitgaan naar de inkomensontwikkeling, zowel in de eenheden die (nog) kleinschalig zijn, als in de in
omvang gegroeide eenheden. Tenslotte kan een begin gemaakt worden met
de verklaring van de gesignaleerde ontwikkelingsgang van kleinschalige
eenheden, door ons af te vragen welke daarin de rol en de plaats van de
traditionele nijverheid is geweest.
De eerste hoofdvraag van onderzoek kan als volgt worden geformuleerd:
1.

Welke is de algemene ontwikkeling van de sector tot op heden geweest en wat valt daaruit op te maken voor wat betreft
a) de factoren die de groei van de sector in de huidige periode in
gang gezet dan wel bevorderd hebben;
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b) de mate waarin de groei onder kleinschalige eenheden een horizontaal dan wel een verticaal karakter heeft vertoond;
c) de inkomensontwikkeling in de sector;
d) de rol en de plaats van de traditionele nijverheid in de gesignaleerde ontwikkeling9
De tweede en derde vraag hebben ten doel de algemene inzichten, die de
beantwoording van de eerste vraag zal opleveren, te verdiepen en vooral
te verklaren. De tweede vraag heeft betrekking op de interne organisatie van de eenheden in de sector, de derde op hun externe relaties.
Beide vragen richten zich primair op de huidige situatie, al zullen
waar dat van belang is ook ontwikkelingen of veranderingen in recente
jaren in de beschouwing opgenomen moeLen worden. In deze vragen is ook
de situatie verdisconteerd van de eenheden die (nu) tot de grotere behoren; de reden daarvoor is dat er vele aanwijzingen voor die van de
kleinschalige in opgesloten liggen (in Hoofdstuk 3 kom ik daarop terug. Ze luiden, in algemene termen, als volgt:
2.

Wat is de aard van de interne organisatie van de eenheden in de
sector, welke variaties doen zich daarbij voor en wat kan op grond
daarvan gezegd worden omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden7

3.

Wat is, mede gelet op de onderlinge relaties, de aard van het externe relatiepatroon van de eenheden in de sector, welke variaties
doen zich daarbij voor en wat kan op grond daarvan gezegd worden
omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden9

De vierde hoofdvraag van onderzoek informeert naar de dynamiek in de
ontwikkeling van de eenheden die op dit moment in de sector aangetroffen worden. Het doel ervan is de resultaten die naar voren komen uit de
eerste aan te scherpen of aan te vullen.
In de eerste plaats is bij deze vraag de begin- of uitgangssituatie van
de bestudeerde eenheden van belang. In de tweede plaats dienen belangrijke veranderingen gesignaleerd te worden in de inkomens van de mensen
die er werken en in het aantal arbeidsplaatsen; voorzover dergelijke
veranderingen zich voorgedaan hebben, is het zaak deze te verklaren,
aan de hand van wijzigingen in de interne organisatie dan wel de externe relaties van de betreffende eenheden.
De algemene formulering van de vierde vraag is de volgende:
4.

Wat kan, mede gelet op het aantal werkzame personen en de beloning
van de arbeidsinspanningen, gezegd worden omtrent de dynamiek van
de eenheden in de sector, welke variaties doen zich daarbij voor
en wat zijn de implicaties daarvan voor de evaluatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden7

De vijfde hoofdvraag verwoordt, zoals reeds gezegd, het tweede deel van
de probleemstelling. De bedoeling ervan is de resultaten van deze gevalstudie zodanig te generaliseren, dat een bijdrage wordt geleverd aan
de noodzakelijke ruimtelijke en sectorale differentiatie van de algemene theorieën over de kleinschalige activiteiten in de Derde Wereld.
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5.

In hoeverre is de situatie van de sector in Aguascalientes, in
heden en verleden, vergelijkbaar met die van dezelfde sector in
andere delen van Mexico en in andere landen van Latijns-Amerika?

De zesde en laatste vraag, corresponderend met het derde deel van de
probleemstelling, behoeft geen nadere toelichting. Hij luidt:
6.

Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden met betrekking tot
het overheidsbeleid dat ten aanzien van de kleinschalige eenheden
in de onderhavige sector gevoerd zou kunnen worden - in Mexico en
mogelijk ook in andere landen van Latijns-Amerika?

De vragen 2,3,en h behoeven nog verdere uitwerking. Voor dit moment zal
ik ze echter niet nader specificeren. Evenmin zal ik op deze plaats de
term 'kleinschalig' beter omschrijven. Op beide kwesties zal ik verderop terugkomen, nadat in Hoofdstuk 2 de beide benaderingen in de bestudering en analyse van de problematiek van de kleinschalige activiteiten
nog eens nauwkeuriger op hun inhoud en waarde beoordeeld zijn en ik
mijn eigen positie dienaangaande aangegeven heb. Wel zal ik hier aangeven wat bedoeld wordt met respectievelijk 'kleding- en textielartikelensector', 'Aguascalientes en de omliggende regio' en 'aanvaardbare en
zekere inkomens'.
Onder 'kleding- en textielartikelensector' versta ik die onderdelen van
de textiel- en kledingsector welke kant-en-klare produkten maken, dat
wil zeggen artikelen die bestemd zijn voor direct consumptief gebruik.
Binnen dit type produktie nemen kleine eenheden om twee redenen een
niet onbelangrijke plaats in. Ten eerste worden voor bepaalde produktieprocessen alleen relatief eenvoudige technologie en dientengevolge
relatief goedkope machines gebruikt; dit is met name het geval in de
confectie, waarvoor nog geen echt grootschalige en kapitaalintensieve
produktieprocessen zijn ontwikkeld. Ten tweede blijkt dat met eenvoudige machines en technieken toch min of meer concurrerend geproduceerd
kan worden; dit geldt zowel voor de produktie van kledingstukken waarvoor de producent zelf het materiaal breit als voor het borduren.
Buiten beschouwing blijven derhalve de produktie van garens en draden,
alsmede de produktie van vlakke (niet gebreide) stoffen, die nog een
verdere bewerking nodig hebben willen ze direct consumptief gebruikt
kunnen worden. Deze zijn, vanwege de toegepaste technologie, vrijwel
altijd grootschalig en worden steeds kapitaalintensiever.
Wat moeilijker is het om de zinsnede 'Aguascalientes en de omliggende
regio' te definiëren. Zoals ook nog in Hoofdstuk 4 aangegeven zal worden, bestrijkt de invloedssfeer van de stad Aguascalientes als handelsen dienstencentrum niet alleen de gehele gelijknamige deelstaat, maar
ook aangrenzende delen van de deelstaten Zacatecas en Jalisco. Hoever
de invloed echter precies reikt is niet geheel duidelijk.
Voor wat betreft de commercialisatie van kleding en textielprodukten
geldt voor Zacatecas dat in enkele dichtbij de noord- en noordoostgrens
van Aguascalientes gelegen plaatsen produktie plaatsvindt die met de
stad Aguascalientes is verbonden. Naar het zuiden toe, in de noordoostelijke uitloper van Jalisco, reikt de invloed van de stad wat verder.
In dit gebied, bekend als 'Los Altos de Jalisco' of gewoon 'Los Altos',
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1.1

P r o d u k t i e van k l e d i n g en t e x t i e l a r t i k e l e n in de
regio Aguascalientes
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wordt echter concurrentie ondervonden van de bedevaartplaats San Juan
de los Lagos, waar ook aanzienlijke hoeveelheden kleding en textielartikelen uit dit deel van Jalisco verhandeld worden. Ten zuiden en
zuidwesten van de plaatsen Villa Hidalgo en Encarnación de Díaz wordt
de invloedssfeer van Aguascalientes-stad daarom al snel diffuser. Figuur 1.1 hiernaast toont de voornaamste locaties die tot de regio
Aguascalientes gerekend kunnen worden waar het de produktie en commercialisatie van kleding en textielartikelen betreft.
Ook de term 'aanvaardbare en zekere inkomens' kan niet eenduidig gepreciseerd worden, althans voor wat de zekerheid betreft.
Als 'aanvaardbaar' zou ik willen aanduiden díé inkomens die, omgerekend
op uur-basis, minstens overeenkomen met het officiële minimumloon voor
de regio. Deze maat voor de aanvaardbaarheid van het inkomen heeft als
voordeel dat ze objectief is. Het is echter nog maar de vraag of eenieder de hoogte van het minimumloon subjectief gezien inderdaad ook als
aanvaardbaar zou kunnen classificeren.
Moeilijker wordt het als het om de zekerheid van het inkomen gaat. Γη
principe ga ik er van uit dat inkomens, die voldoen aan de wettelijk
verplichte voorwaarden voor vaste loondienstbetrekkingen, een aanvaard
bare mate van zekerheid bieden (in Hoofdstuk 11 komen de belangrijkste
van die voorwaarden nog aan bod). Voor de overige inkomens zou ik
willen stellen dat er sprake is van een redelijke mate van zekerheid
indien er slechts sporadisch periodes van meerdere weken voorkomen
waarin geen inkomen, of een sterk gereduceerd inkomen (minder dan de
helft van het normale inkomen), verkregen wordt.
1.4

De 'case': verantwoording en een eerste kennismaking

Nu de probleemstelling en de onderzoeksvragen verantwoord en geformu
leerd zijn is het wellicht zinvol stil te staan bij het waaróm van de
keuze voor de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes en
haar omgeving als onderzoeks-'case'. Tevens lijkt het mij nuttig een
eerste impressie van de 'case' zelf te geven.

1.4.1

Verantwoording voor de keuze

Mexico is één van de landen die wel de 'newly industrialising countries' worden genoemd. Snelle industrialisatie en een relatief hoge
groei van het Bruto Nationaal Produkt (BNP) kenmerken hun economische
ontwikkeling. Steeds duidelijker wordt echter dat de snelle groei ook
een keerzijde heeft: aanzienlijke delen van de bevolking, vaak zo'η 40%
of meer, lijken nauwelijks of niet te delen in de stijging van het welvaarts- en wel zijnsniveau. Deze gang van zaken maakt het gewenst, ook
die landen bij het onderzoek naar en de bestudering van de ontwikke
lingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden te betrekken. Immers, on
danks hun relatieve welvaart binnen het totaal der naties die te zamen
de Derde Wereld vertegenwoordigen, is ook in deze landen bij vele mil
joenen personen in de economisch actieve leeftijdscategorieën dringend
behoefte aan produktieve werkgelegenheid tegen aanvaardbare beloningen.
Dat geldt zeker in economisch mindere tijden, waarin de broekriem aan29

zienlijk aangehaald moet worden.
In het licht van de discussie rondom de ontwikkelingsmogelijkheden van
kleinschalige eenheden lijkt de keuze voor een tak van de nijverheidssector in Mexico een interessante. In de eerste plaats is er sprake van
een aanmerkelijke groei van juist de grootschalige kapitalistische bedrijvigheid in die nijverheidssector. In de tweede plaats kan de Mexicaanse economie weliswaar gekenschetst worden als een vrije markteconomie, maar is er voor de Staat toch een zeer belangrijke rol weggelegd:
behalve regelgever, controleur en ondersteunende instantie, is de Staat
ook deelnemer in de economische voortbrenging en het economische verkeer. Er is daarom sprake van een structuur die, gezien de reële of
potentiële rol van zowel het overheidsbeleid als de relaties tussen
grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid, door pessimistische
structuralisten als negatief zal worden ervaren en door optimistische
dualisten juist als positief.
De kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes biedt in dit
kader een combinatie van sector en een lokatie die om meerdere redenen
het bestuderen waard is. Alvorens deze te noemen, wil ik er op wijzen
dat bij het kiezen van een 'case' ook praktische overwegingen meegespeeld hebben. Deze zal ik eerst vermelden.
Uit verschillende publikaties over kleinschalige activiteiten komt naar
voren dat de ontwikkelingsmogelijkheden ervan sterk zullen afhangen van
het type activiteit (zie bijv. Tokman, 1978 en Hugon, 1980, b). De minimaal noodzakelijke voorwaarden om zo'η activiteit te kunnen uitvoe
ren, bijvoorbeeld wat betreft scholing en benodigde hoeveelheid kapi
taal, kunnen aanmerkelijk uiteenlopen van de ene tak van bedrijvigheid
naar de andere. Hetzelfde geldt voor de concurrentie van de grootscha
liger bedrijven, de mogelijkheid van uitbesteding van deelprocessen
door die grotere bedrijven, de beschikbare technologieën, etcetera. A
priori ben ik er daarom vanuitgegaan dat het eerder de voorkeur genoot
één sector wat degelijker te bestuderen dan meerdere sectoren wat oppervlakkiger. Deze gedachtengang blijkt te worden gesteund door Schmitz
(1982), die zeer nadrukkelijk pleit voor het gelijktijdig uitvoeren van
meerdere diepgaande studies van één tak van bedrijvigheid.
Om reden van overzichtelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van het
onderzoek is bewust de voorkeur gegeven aan een niet ài te grote stad
als onderzoekslokatie. Ook had ik voorkeur voor een stad die niet in de
directe invloedssfeer van de grote metropolen is gelegen - dat wil zeggen niet in de concentratiegebieden van grootschalige kapitalistische
produktie; dit vanwege de bevinding van Bienefield (zie paragraaf 1.2.Д
hiervoor) en gelijkluidende overwegingen van Santos (1975) met betrek
king tot de grotere speelruimte voor kleinschalige vormen van bedrij
vigheid buiten dergelijke gebieden.
Terugkerend naar de kleding- en textielartikelensector in Aguascalien
tes kan in de eerste plaats gesteld worden dat deze stad voldoet aan de
beide voorwaarden welke ik a priori aan de lokatie van het onderzoek
had gesteld. Aguascalientes telde volgens de volkstellingsgegevens in
1980 zo'n 360.000 inwoners en kan daarmee gekarakteriseerd worden als
een voor de onderzoeker voldoende overzichtelijke middelgrote stad.
Bovendien liggen de grote industriële produktiecentra van het land,
Mexico-stad en Monterrey, op voldoende afstand (respectievelijk op 520
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en bijna 580 kilometer; zie ook figuur 1.2, op de volgende pagina) om
geen al te directe invloed op het economische gebeuren in de stad te
hebben en wordt de relatief korte afstand (230 km.) tot de derde grote
miljoenenstad van het land, Guadalajara, als het ware verlengd door de
deplorabele toestand van grote delen van de wegverbinding tussen beide
steden; de produktiestructuur van Guadalajara wordt bovendien gekenmerkt door het overwegen van kleine en middelgrote bedrijven.
In de tweede plaats is de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes een sector waarin de overgrote meerderheid van de eenheden
door kleinschaligheid wordt gekenmerkt (zie ook par. 1.4.2 hieronder).
Tegelijkertijd is het ook een sector waarin de grotere eenheden voor
een belangrijk deel zelf uit de rijen der kleinschalige eenheden voortgekomen zijn en die al een zekere traditie kent op het vlak van de
ambachtelijke produktie van bepaalde soorten kleding en textielartikelen, met name op het platteland. Met andere woorden: er hééft al een
zekere ontwikkeling van kleinschalige eenheden plaatsgevonden, hetgeen
deze 'case' extra interessant maakt. De mogelijkheid dient zich daardoor immers aan na te gaan, welke de onderlinge wisselwerking is (en
was) tussen de ontwikkelingsgang van kleinschalige eenheden enerzijds
en die van de tot grotere bedrijven uitgegroeide eenheden anderzijds,
en ook van welke aard deze dan is geweest (positief of negatief, en
voor wie?).
In de derde plaats biedt de gekozen sector op zichzelf ook een tweetal
interessante aspecten. Gesteld is namelijk, dat de kleding-industrie in
het algemeen een produktiesector is waarin directe functionele relaties
in de toeleverings- en afnamesfeer tussen grote(re) en kleine bedrijven
(met name uitbesteding van een deel van de produktie of van een onderdeel van het produktieproces) een veel voorkomend verschijnsel zijn
(Tokman, 1978:109). Dit maakt de bestudering ervan extra interessant.
Daarnaast zijn er ten aanzien van deze sector reeds meerdere studies
verricht in Mexico en ook in andere landen van Latijns Amerika. De resultaten van dit onderzoek kunnen dus vergeleken worden met die van
andere, waardoor uitspraken mogelijk worden die uitgaan boven het concrete, strikt lokale niveau van de regio Aguascalientes.

1.4.2

Enkele algemene kenmerken van de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes

Kijken we allereerst naar de werkgelegenheid in de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes, dan vallen twee kenmerken in het
oog: de omvang en de samenstelling naar geslacht.
Precíese cijfers over het totale aantal arbeidsplaatsen zijn niet bekend, omdat de meerderheid van de kleinere eenheden niet geregistreerd
is en niet geteld wordt. Er zijn echter wel schattingen, die redelijk
betrouwbaar lijken.
Zo stonden er volgens de Secretaría de Fomento Industrial van de (deel)
staat aan het einde van 1982 circa 35.000 borduur- en naaimachines opgesteld in de staat (deze schatting is gebaseerd op gegevens van de machinedistributeurs). Dit betekent, bij een gemiddelde bezetting van 1,2
personen per machine, dat zo'n 42.000 personen deze machines bedienden.
Daarnaast is er echter nog een onbekend aantal breimachines aanwezig
en werken in de wat grotere bedrijven tevens de nodige personen die
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op indirecte wijze met het produktieproces verbonden zijn. Zo bezien
lijkt de schatting die in een publikatie van de Secretaría de Educación
Pública van de staat gegeven wordt - een totaal van 50.000 arbeidsplaatsen - niet overdreven (SEP, 1982:63). Niettemin is een dergelijk
cijfer in mijn ogen toch wat hoog. De vraag is namelijk hoeveel machines ook echt gebruikt worden. Zelf heb ik bij meerdere van de bezochte
personen en werkplaatsen te horen gekregen dat er machines stonden die
— al dan niet tijdelijk - niet meer in gebruik waren. Hoe het ook zij,
zelfs als maar de helft van de machines daadwerkelijk 'bemand' zou
zijn, gaat het nog steeds om een zeer aanzienlijk aantal personen.
Wat betreft het tweede kenmerk, de samenstelling naar geslacht, is het
opvallend dat de directe arbeid voor het overgrote deel, zo'n 90%, door
vrouwen verricht wordt.
Het belang van de sector voor de economie van Aguascalientes is zonder
twijfel ook erg groot. Als de schattingen van 40 à 50 duizend werkzame
personen juist zijn, dan is deze tak van nijverheid goed voor meer dan
de helft van het aantal arbeidsplaatsen in de secundaire sector; deze
op zijn beurt is sinds de tweede helft van de jaren '70 belangrijker
voor de totale werkgelegenheid in de staat dan de primaire of de tertiaire sector. Bovendien zijn ongetwijfeld nog duizenden arbeidsplaatsen
op indirecte wijze met de sector verbonden, in de groothandel en de detailhandel, in de reparatie van machines en werktuigen, bij de leveranciers van machines en inputs, bij adviesbureaus, etc.
Het economisch belang van de sector moge ook blijken uit het feit dat
rond het midden van de jaren '70 de kledingindustrie en de textielindustrie te zamen de belangrijkste 'exporteur' van de (deel-)staat
Aguascalientes waren geworden (Rivera Franco, 1976:12). Weliswaar zijn
ook de producenten van garens hier bij inbegrepen, maar hun produktie
maakt niet zo'n groot deel van het totaal uit; bovendien wordt deze
grotendeels in de regio zelf afgezet.
De omvang van de bedrijven in de bestudeerde sector varieert sterk: van
éénmans-werkplaatsjes tot ondernemingen met honderden werknemers. De
grootste onderneming, Bordados Maty S.A., kwam in 1981 zelfs voor op de
lijst van de 500 grootste ondernemingen in Mexico (gebaseerd op het
maatschappelijk kapiLaal) en wel op de 262-ste plaats (PEMSA, 1982:
445).
De verdeling van de bedrijven over verschillende grootte-klassen (naar
aantal werkzame personen) is echter allerminst uniform, zoals bleek uit
een onderzoek van de Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial
(SEPAFIN, 1980:12):
—
in 45,2% der geïnterviewde eenheden werkten 5 personen of minder
in 32,1% van de eenheden werkten tussen de 6 en de 25 personen
16,0% had meer dan 25, maar minder dan 100 personen in dienst
—
en de overige 6,6% gaf aan meer dan 100 personen werk.
Wat betreft zijn Produkten heeft de sector vooral nationale bekendheid
gekregen door het borduurwerk en de 'deshilados' (3), in de vorm van
dames- en meisjesblouses, tafellakens, beddegoed, keukendoeken, schorten en ander 'huishoudelijk' textiel. Met uitzondering van de wat 'nettere' herenkleding (kostuums, colberts, overhemden) worden vele soorten
bovenkleding gemaakt, voor beide sexen. 'Jeans' en andere broeken,
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poloshirts, truien, blouses, jurken, rokken, sportshirts en -broeken,
speelpakjes, zelfs petjes, het wordt allemaal in grotere of kleinere
hoeveelheden gemaakt in de regio. Wel is het zo dat vooral wordt gemikt
op het jongere deel van de bevolking (tot 12-14 jaar) en dat men zich
zelden waagt aan erg modieuze artikelen. In die zin is er wel sprake
van een zekere beperking.
Zoals op te merken valt, worden zowel artikelen gemaakt op basis van
vlakke stoffen als van garens. In het eerste geval is er sprake van
confectie (voorbeeld: broeken, blouses), in het tweede van 'tricotage'
of breien (voorbeeld: poloshirts, truien).
De variatie in de kwaliteit van de produkten loopt volgens 'insiders'
van slecht tot goed, met alle tussenschakeringen. Het bereiken van nog
hogere niveaus wordt enerzijds belemmerd door de niet-optlmale kwali
teit van de stoffen en garens die de nationale textielindustrie produ
ceert en anderzijds door het ontbreken van voldoende gespecialiseerde
kennis, met name voor wat betreft het snijden van de stoffen en het ma
ken van de ontwerpen. Scholingsmogelijkheden daartoe zijn in de regio
ook nauwelijks aanwezig, zodat men bijna altijd 'al doende' geleerd
heeft.
Hoewel in nationaal verband gezien de omvang van de produktie in de
regio gering is - deze bedraagt zo'η 5% van het totaal - wordt er naar
alle delen van het land afgezet. Belangrijke regio's voor de afzet zijn
vooral de omringende deelstaten (met name Jalisco) en ook Mexico-stad
en omgeving, de westkust en de noordelijke en noordwestelijke staten
(inclusief de grote steden aan de grens met de Verenigde Staten).
Slechts 2 à 3% van de produktie blijft in de deelstaat zelf. Ook de
export - voornamelijk jeans en meer traditionele borduur- en 'deshilado'-produkten, naar de V.S. en Canada - is gering van omvang, vermoedelijk ook niet meer dan enkele procenten.
Met betrekking tot de voornaamste produktielokaties tenslotte, zal het
niet verbazen dat Aguascalientes-stad, als enige grote stad in de regio, de eerste plaats inneemt. Hier zijn bijvoorbeeld de meeste grote
en middelgrote produktie-eenheden gevestigd.
Andere produktiecentra van een zeker belang zijn de plaats Calvillo en
de dorpen in de nabijheid (voornamelijk huisnijverheid) en de in Jalisco gelegen plaatsen Encarnación de Díaz en Villa Hidalgo (waar ook
enkele grotere eenheden bestaan). Overigens vindt er ook verspreid over
het platteland en in kleine gehuchten produktie plaats, in zeer kleine
eenheden van één of enkele thuiswerkers; de enige uitzondering vormt
het zuidoosten van de staat Aguascalientes, 'El Llano' genaamd.

1.5

Besluit

In dit inleidende hoofdstuk zijn het thema, de benadering, de probleemstelling en de hoofdvragen van onderzoek van deze studie aan de orde
gekomen. Tevens werd de keuze voor de 'case' van onderzoek beargumenteerd en zijn een aantal algemene kenmerken geschetst van de bestudeerde sector, de kleding- en textielartikelenindustrie in Aguascalientes.
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In het hierna volgende vormen de hoofdstukken 2 tot en met 4 een uitwerking van en aanvulling op deze inleiding. Hoofdstuk 2 gaat dieper in
op een aantal aspecten van de beide hoofdbenaderingen in de bestudering
en analyse van de problematiek van de kleinschalige activiteiten in de
landen van de Derde Wereld. Aan de hand van deze beschouwing geef ik
aan welke de plaats van de benadering in mijn studie is ten opzichte
van beide stromingen, de 'dualistische' en de 'structurele'. In Hoofdstuk 3 kunnen dan de hoofdvragen van onderzoek die nog onuitgewerkt
zijn gebleven - de vragen 2,3 en 4 - een nadere invulling krijgen.
Tevens wordt in dat hoofdstuk aangegeven hoe het onderzoek, dat aan de
basis van deze studie ligt, is opgezet. Voordat de onderzoeksvragen
behandeld worden, is in Hoofdstuk 4 nog een beschouwing gewijd aan de
sociaal-economische ontwikkeling in Mexico na 1940 en wordt een beschrijving gegeven van de deelstaat Aguascalientes. Zo wordt een algemene achtergrond geschetst, waartegen de verschillende aspecten van, en
ontwikkelingen in, de kleding- en textielartikelensector beter begrepen
kunnen worden.
In Hoofdstuk 5 begint de behandeling van de hoofdvragen van onderzoek.
Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de ontwikkeling van de sector in
het verleden, met bijzondere aandacht voor de plaats van de kleinschalige eenheden in die ontwikkeling. Het draagt elementen aan voor de
waardering van een aantal aspecten van de hedendaagse structuur in de
sector voor wat betreft hun invloed op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor die kleinschalige eenheden. Hoofdstuk 6 is gewijd
aan de belangrijkste aspecten van de interne organisatie van de produktie-eenheden die tegenwoordig aangetroffen worden. De aandacht gaat met
name uit naar de aard en de omvang van de produktiekrachten en naar de
sociale produktierelaties binnen de eenheden. Daarna komen in de hoofdstukken 7 tot en met 11 de externe relaties aan de orde. Achtereenvolgens passeren de revue: de relaties met de markten aan de inputzijde
(Hoofdstuk 7) en die met de afzetmarkten (Hoofdstuk 8), de relaties met
het huishouden van de ondernemer (Hoofdstuk 9), die met uitbesteders en
vaste opkopers (Hoofdstuk 10) en tenslotte een aantal relaties welke
niet-economisch van aard zijn, zoals de participatie in sociale relatienetwerken, de invloed van culturele en ideologische factoren en de
relaties met de juridisch-politieke structuur (Hoofdstuk 11). Hoofdstuk
12 tenslotte onderzoekt de dynamiek in de ontwikkeling van de huidige
produktie-eenheden.
In deze opsomming ontbreekt de behandeling van de vraag naar de mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten van mijn onderzoek en die van andere van dezelfde sector, welke elders in Mexico
en ook in andere landen van Latijns-Amerika verricht zijn. De reden
daarvoor is simpel: de vergelijking met verwante studies wordt per
hoofdstuk gemaakt in de hoofdstukken 5 tot en met 12.
Het afsluitende hoofdstuk (13) bestaat uit een samenvatting van de
voorgaande en de conclusies welke deze studie heeft opgeleverd. Tevens
komt daarin de vraag aan de orde welke mogelijkheden er zijn voor een
beleid dat de ontwikkeling van de kleinschalige eenheden in de bestudeerde sector kan ondersteunen.

Noten

(1) Uit gaat voor de 'kleine wnronproduktie' in zoverre op, dJt de/c slechts één der
'niet-kapital istische produktiewijzen' is die tegenover de 'kapitalistische' produktiewij/c- gesteld worden.
(2) Volgens Laclau (in Van Naerssen, 1983:24) kan onder produktiewijze verstaan worden: '...een geïntegreerd geheel van sociale produktiekrachten en -verhoudingen verbonden met een bepaald soort eigendom van de produktiemiddelen. '
(3) 'Desili Lado' is een rafel techniek, waarbij draden van de lap stof waarvan men
bijvoorbeeld een blouse of een tafellaken maakt volgens een bepaald patroon geheel of
gedeeltelijk verwijderd worden In de zo gedeeltelijk opengewerkte stukken worden dan
weer figuren ingeborduurd.
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2

'INFORMELE SECTOR' EN 'NIET-KAPITALISTISCHE PRODUCTIEWIJZEN': EEN KRITISCHE BESCHOUWING VAN CONCEPTEN EN
METHODEN

2.1

Inleiding

Zoals vermeld in par. 1.2.4, drong zich aan het begin van dit onderzoek
reeds de vraag op in hoeverre met deze studie aangesloten kon worden
bij de bestaande literatuur omtrent kleinschalige activiteiten in de
Derde Wereldlanden. Verdiende het de voorkeur aansluiting te zoeken bij
één van beide hoofdbenaderingen - de dualistische of de structurele of moest een meer neutraal standpunt ingenomen worden? Bieden deze benaderingen een min of meer geïntegreerd geheel van theoretische inzichten die een systematische toetsing ervan mogelijk maakte? Of moest de
voorkeur gegeven worden aan een selectieve vergelijking van de onderzoeksresultaten met (onderdelen) van een beperkt aantal studies?
Om op bovenstaande vragen een antwoord te kunnen geven heb ik beide benaderingen aan een nader kritisch onderzoek onderworpen. Dit hoofdstuk
is daarvan de weerslag. Het valt in drie delen uiteen. In de paragrafen
2.2 en 2.3 wordt voor de dualistische respectievelijk de structurele
benadering aandacht besteed aan de gehanteerde concepten, alsmede aan
enkele belangrijke aspecten van de achterliggende sociaal-wetenschappelijke stromingen, te weten de filosofische en theoretische basis - ook
ten aanzien van de sociale wetenschapsbeoefening zelf, de epistemologie - en de methodologie. Daarna zal ik in 2.4 aangeven welke plaats ik
met deze studie inneem ten opzichte van elk van beide benaderingen.

2.2

De dualistische benadering nader bekeken

In een in 1971 voor het eerst gepubliceerd artikel over de economische
activiteiten van de 'reserve army of urban unemployed and underemployed', gebaseerd op een onderzoek in Accra, introduceerde Keith Hart
het concept van 'de informele sector'. Hart trachtte in zijn artikel
de negatieve beeldvorming over die activiteiten te doorbreken. Daartoe
hield hij een vurig pleidooi tégen de ideeën omtrent de passiviteit van
de 'urban poor', hun gebrek aan inventiviteit en ondernemerschap, alsmede de improduktlviteit van hun activiteiten. Deze ideeën hadden hardnekkig wortel geschoten in het westerse denken; daarin werd immers uitgegaan van de achterlijkheid en traditionaliteit van die activiteiten,
reden waarom er nauwelijks aandacht aan werd besteed.
Nadat er door de ILO meer bekendheid aan was gegeven, nam het enthousiasme over Hart's 'ontdekking' van de positieve aspecten van de tot dan
toe veronachtzaamde 'traditionele' of 'achterlijke' sectoren snel toe.
De moderne sectoren van de economie bleken namelijk niet in staat de
algehele modernisatie en groei van de Derde Wereldeconomieën voldoende
te stimuleren. Open en verborgen werkloosheid en economische en sociale
deprivatie bestonden voort onder belangrijke delen van de bevolking.
Hart's ontdekking leek hier uitkomst te brengen.
Het concept van de 'informele sector' wordt nu reeds vele jaren lang in
brede kring met enthousiasme gehanteerd. Hiermee wordt het vermoeden
gewekt, dat het op een goede en éénduidige wijze de realiteit dekt,
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en dat er overeenstemming bestaat over de wijze waarop de realiteit
benaderd moet worden. Dat vermoeden wordt bij een nadere beschouwing al
snel beschaamd, zo blijkt.

2.2.1

'Informele' en 'formele' sector: een wirwar van definities en
operationalisa ties

Hart was helaas zeer onzorgvuldig in het hanteren van diverse concepten. Het is daarom jammer dat zijn navolgers meestal wel de positieve
kanten van zijn werk hebben overgenomen, maar niet of nauwelijks stil
zijn blijven staan bij de negatieve. De door Hart begane onzorgvuldigheden zijn - vaak nog aangevuld met andere - dan ook teruggekeerd in
latere beschouwingen.
Wat meteen opvalt bij bestudering van de literatuur, is de grote verscheidenheid aan definities die er met betrekking tot de informele sector is opgesteld. De mate van overeenstemming tussen deze definities is
veelal tamelijk gering en soms zelfs geheel afwezig. Het is daarom in
zekere zin verbijsterend, dat de term 'informele sector' steeds opnieuw
gehanteerd wordt en, wat nog erger is, dat men wil doen geloven dat men
het over hetzelfde heeft. Het tegendeel lijkt echter bereikt. Moser
spreekt in dit verband zelfs van een '...complete confusion about what
is actually meant by the informal sector' (1978:1051). Een terechte
constatering, want op alle onderdelen - de elementen die ermee worden
gedefinieerd, de wijze waaróp wordt gedefinieerd en de gehanteerde operationalisaties - is onduidelijkheid troef.
Wat betreft de elementen en entiteiten die men met de definities tracht
te bestrijken, is het in de eerste plaats in het algemeen onmogelijk
vast te stellen waar men het over heeft, of wat de eenheid van analyse
en studie is die met het begrip 'sector' gedekt moet worden. Dit is
onder andere geconstateerd door Moser (1978), Breman (1976) en Bromley.
De laatste spreekt van een '...tendency to confuse neighbourhoods,
households, people and activities, with enterprises' (1978: 1035). Aan
dat lijstje kunnen nog toegevoegd worden vage categorieën als 'income
opportunities' (Hart,1973) of ook 'occupational opportunities' (Carvalho, 1977), beroepen en beroepsgroepen, sociale klassen of inkomensklassen en zelfs 'ways of doing things' (ILO,1972).
Waar verschillende auteurs elk voor zich consequent voor een bepaalde
categorie kiezen, ligt het probleem van de vergelijkbaarheid nog bij de
lezer. Deze moet dan voor zichzelf uitmaken in hoeverre er parallellen
te ontdekken zijn. Men kan bijvoorbeeld studies, die consequent handelen over dát deel van de economisch actieve bevolking wier arbeidssituatie onzeker is en wier inkomen beneden het wettelijke minimum ligt
(zie DEP, 1977 en 1981), vergelijken met verhandelingen die eenduidig
economische activiteiten als onderwerp hebben (zie Weeks, in Moser,
1978). Géén houvast meer bieden echter die publicaties, waarin die
consequente werkwijze ontbreekt. Zo goochelt Hart met termen als 'informal income opportunities', 'informal activities', 'the urban poor',
self-employment', 'the informal sector', 'the reserve army of the
urban unemployed and underemployed', etcetera.
Een tweede punt van kritiek in dit kader vloeit in feite voort uit het
eerste: waar men een grote verscheidenheid aan entiteiten uitwisselbaar
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acht door ze alle onder het concept 'informele sector' te rangschikken,
wordt een even grote verscheidenheid aan dichotomieën impliciet of expliciet parallel geacht. Breman merkt nog enigszins vergoeilijkend op,
dat dergelijke parallelliteiten bewezen moeten worden en geen uitgangspunt van analyse mogen zijn (1976:11), feit is echter dat vaak al bewezen is dat ze níét opgaan.
Zo mogen informele arbeid of informele 'income opportunities' niet gelijkgesteld worden aan 'self-employment', zoals Hart doet (vergelijk
bijvoorbeeld Carvalho, 1977 en ook Davies, 1979). En het zijn niet alleen migranten in de stad die onder marginale of informele omstandigheden werken (ILO, Sao Paulo-studie, in Moser, 1978; zie ook Yeung, 1977).
Informele activiteiten leiden niet automatisch tot armoede, terwijl de
'urban poor' omgekeerd wel degelijk ook onder loonarbeiders in moderne
industrieën kunnen voorkomen (Bromley, 1978; Davies, 1979; Vergara,
1978; en ook: ...Hart, 1973). Van schrijvers die toch verscheidene dichotomieën combineren moeten we zeggen dat ze óf erg onzorgvuldig te
werk gaan, óf tot de verstokte dualisten gerekend moeten worden.
Kritiek kan, in de derde plaats, anderzijds juist geleverd worden op
het feit dat de entiteiten die onder het begrip informele sector geacht
worden te vallen, vaak zonder opgaaf van reden beperkt worden tot die
welke alléén in de steden aangetroffen worden. Behalve door Bromley
(1978) en Leys (1973) is deze kritiek onder andere verwoord door Breman; deze stelt dat het overgrote deel van de economische activiteiten
op het platteland per definitie onder de informele sector valt, maar
dat het onderscheid formeel-informeel desondanks slechts in een enkele
publikatie deze ruimere strekking krijgt (1976:15).
Een laatste en verwante kritische opmerking komt van Bromley: hij stelt
dat ook voor wat betreft de steden de dichotomisering van de economie
en de definiëring van formele en informele sector soms onvolledig of
niet uitputtend is. De activiteiten van de overheid met name, blijven
maar al te vaak buiten beschouwing (1978:1034).
De verwarring rondom de formele en de informele sector betreft echter
niet alleen het object van studie. Ook aan de wijze van definiëring
schort het nodige, ongeacht of deze aan de hand van één of meerdere
kenmerken geschiedt, of door middel van een opsomming van de elementen
welke deel uitmaken van die entiteiten.
De meeste definities van de informele en de formele sectoren bestaan
uit een lijst van kenmerken, die geheel of voor het grootste deel bij
de bestudeerde entiteiten en hun elementen terug te vinden zouden zijn.
Tegen die lijsten van kenmerken zijn - afgezien van het feit dat ook
hier vrijwel geen overeenstemming bestaat tussen de diverse auteurs
onderling - een aantal essentiële bezwaren aan te voeren.
De genoemde kenmerken zijn het resultaat van kunstmatige dichotomisering van continue variabelen: alleen met de uiterste waarden
wordt rekening gehouden. Eenvoudige voorbeelden zijn de dichotomieën 'grootschalig' versus 'kleinschalig', 'kapitaalintensief'
versus arbeidsintensief', 'midden- en hogere inkomens' versus
'lagere inkomens', etc. Sommige variabelen lijken discontinu, maar
zijn het niet; nadere beschouwing leert dat ook hier kunstmatig
gedichotomiseerd is. De tweedeling 'self-employment' versus 'wageemployment' is bijvoorbeeld door Bromley en Gerry (1979,a) en door
McEwen Scott (1979) als zodanig ontmaskerd.
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Vele (onderdelen van) definiëringen aan de hand van verschillende
kenmerken krijgen een tautologisch of circulair karakter; dit is
ongetwijfeld een consequentie van de niet verdedigbare dichotomisenngen. De informele sector is dan wat de formele niet is (Bremen, 1976:11). Of de informele sector wordt gedefinieerd aan de
hand van de nog te definiëren formele sector, en andersom.
De classificatieschema's aan de hand van een opsomming van kenmerken zijn logisch inconsistent, aldus Bromley (1978:1034): meerdere
variabelen worden gebruikt om een bepaald element in één van beide
sectoren in te delen, zonder dat er ooit een 'multivanate'-analyse is toegepast.
De vraag dringt zich ook op, aan hoeveel kenmerken een element
moet voldoen om in een van beide sectoren ingedeeld te worden en
die vraag wordt zelden expliciet beantwoord (mij is slechts één
geval bekend waarin dat wel gebeurde; DEP, 1981). Over het waaróm
van een bepaald criterium heb ik het dan nog niet eens (meestal
zal blijken dat er nergens een sprong zit in het aantal malen dat
'ja' of 'aanwezig' wordt gescoord, zodat een continue verdeling
kunstmatig gedichotomiseerd moet worden; in laatstgenoemde studie
wordt een lijstje van 5 kenmerken gehanteerd, waarbij een element
'informeel' wordt genoemd als het aan een meerderheid - dus tenminste 3 - ervan voldoet; noch de keuze van de kenmerken, noch het
getalscriterium wordt op bevredigende wijze beargumenteerd).
Maar al te vaak lijkt de keuze van kenmerken willekeurig; uitbreiding en inkrimping zijn dan beide mogelijk (Moser,1978). Cen voorbeeld is de Abidjan-studie van de ILO, waarin voor de definitie
niet alleen een reeds eerder door deze organisatie in Kenya gehanteerde lijst gebruikt werd, maar - in aanvulling daarop - ook een
lijstje van 5 kenmerken uit een eerder in de stad verricht onderzoek naar de 'traditionele' sector (in Hoenderdos, 1982:38,39).
Als we onze aandacht nu richten op de definities, van één sector of
van beide, die zich beperken tot een opsomming van de constituerende
elementen, dan kan ik in feite kort zijn: de zojuist voor de 'kenmerkdefinities' in de tweede, de vierde en de vijfde plaats genoemde bezwaren gaan ook in dit geval op. Een mooi voorbeeld van een cirkelredenering vinden we bij Lomnitz, die als één van de onderdelen van de informele sector 'de arbeiders van de sector' noemt (1979:243). Logisch
inconsistent is bijvoorbeeld de lijst van 'informal income opportunities' die door Hart opgesteld is; zoals Davies opmerkte, noemt Hart activiteiten die óók in de formele sector voorkomen (1979:88). Tenslotte
zijn opsommingen van activiteiten en beroepen of beroepscategorieën
zonder meer als 'vrij willekeurig' (Breman, 1976:8) aan te merken.
Voor een juiste waardering van het grootste deel van de ïnformele-sectorliteratuur op het punt van definiëring en het gebruik van concepten,
is het tenslotte ook zinvol de gebruikte operationalisaties eens nader
te bekijken en tevens te bezien wat de waarde is van het onderzoek dat
aan vele publikaties ten grondslag ligt.
Over de operationalisaties kunnen twee opmerkingen gemaakt worden. Ten
eerste is, net als voor de definities het geval is, de verscheidenheid
groot. Onderlinge vergelijking van studies is daardoor meestal uitgesloten. Een aardige illustratie van die verscheidenheid geeft Muñoz
Goma, in een lijst van meerdere pagina's met definities en operatio40

nalisaties die gebruikt zijn in onderzoeken naar de informele sector in
Latijns Amerika (1979:185-188). Ten tweede blijkt maar al te vaak, dat
de gehanteerde operationalisaties los staan van de gekozen definities.
Ze moeten daarom (ook al...) als geheel willekeurig worden beschouwd.
Dit is met name het geval bij studies die data hanteren uit reeds eerder verrichte onderzoeken, die een ander doel en een andere doelgroep
hadden. Diverse ILO-studies zijn daarvan een goed voorbeeld. Zo werd in
de Jakarta-studie gebruik gemaakt van een survey onder lage inkomensgroepen, terwijl de informele sector op basis van bedrijven gedefinieerd
was, '...on the assumption that all individuals in low-income groups
derive their support from the informal sector' (!) (in Hoenderdos, 1982:
:37).
Het mag zodoende geen verbazing wekken dat, zoals Hugon stelde (in Althuis en Laenen, 1982:22), er in het algemeen sprake is van onvoldoende
en tekortschietend onderzoek. Zo worden veelal de meer gestructureerde
activiteiten onderzocht en worden de meest marginale buiten beschouwing
gelaten. Een fraai voorbeeld van deze werkwijze is een door de Boliviaanse overheid in haar hoofdstad La Paz verrichte studie (Bolivia, DGE,
1980).
Het bovenstaande samenvatten is niet moeilijk: verwarring heerst alom,
behalve in kringen van de hier bekritiseerde auteurs en instellingen
zélf. De vraag is, waaróm dit zo is. Het antwoord moet mijns inziens
zowel gezocht worden in de filosofische uitgangspunten van de theorieën
waarvan de auteurs en instellingen zich bedienen (dualisme- en modernisatietheorieën) als in de aard en de status van de methoden welke de
voorstanders van deze theorieën hanteren.

2.2.2

De achtergronden: een evolutionistisch wereldbeeld en de
empirische methode

Volgens Alonso (1980:9) kunnen de maatschappij-wetenschappelijke scholen ingedeeld worden in twee hoofdvarianten: een evolutionistische en
een radicale of revolutionaire variant. De filosofische uitgangspunten
ervan verschillen sterk.
De evolutionistische scholen huldigen het principe van de orde en de
sociale cohesie. Ze gaan er - hoewel de importantie van machtsverschillen en conflicten niet ontkend worden - vanuit, dat de maatschappelijke
ontwikkeling uiteindelijk berust op een zekere consensus rond het doel
ervan enerzijds en de middelen waarmee dit doel bereikt kan worden anderzijds .
De radicale scholen vertrekken eerder van het conflict-principe. Ze
menen dat de maatschappelijke ontwikkeling vooral tot stand komt door
structurele, de bestaande orde doorbrekende, veranderingen.
Het zal weinig moeite kosten in te zien, dat de dualistische benadering van de kleinschalige activiteiten een produkt is van de eerste
variant.
De informele-sectortheorie beschouwt deze activiteiten in het licht
van een achterblijvend proces van ontwikkeling in, of een onvoldoende
spreiding van modernisatie naar, bepaalde delen van de samenlevingen in
de Derde Wereld (1). Hun ontwikkeling kan gestimuleerd worden door
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cohesie-bevorderende maatregelen, in de zin van een hechtere integratie
met de formele sector en een positieve benadering en aandacht van de
kant van de overheid.
Het evolutiomstisch perspectief uit zich ook in de wijze van definiëring van de informele sector. De daartoe gekozen variabelen zijn, zo
stelden we in de vorige paragraaf vast, meestal continue variabelen
welke voor de definiëring gedichotomiseerd worden. Het evolutie- of
ontwikkelingspad wordt daarmee impliciet vastgelegd: een verschuiving
langs de verschillende continua van het ene uiterste naar het andere.
In het algemeen kan men zeggen dat, zo constateert Harris (1978:1077),
'...the informal sector is commonly characterized by what it is not'.
Ze is alles wat met-westers, niet-modern en niet-formeel is, zo zou
men daar aan kunnen toevoegen.
De onderzoekers hebben geen moeite de informele sector in de praktijk
te ontdekken: 'They know it when they see it...', om nogmaals met Harris
te spreken (idem). Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we bij Van
Dijk (1980). Hoewel in de door hem bestudeerde populaties van kleinschalige activiteiten in Ouagadougou en Dakar geen informele sector aan
te duiden viel op grond van bestaande definiëringen (met name die van
het Kenya-rapport van de ILO), had hij toch geen moeite de sector als
zodanig te herkennen. Na deze gevoelsmatige 'herkenning' kon hij alsnog
de kenmerken van 'zijn' informele sector presenteren...
Deze gedachtengang, waarbij de a priori definiëring als niet zo belangrijk wordt beschouwd omdat de wezenlijke kenmerken van de informele
sector door middel van empirisch onderzoek naderhand vastgesteld kunnen
worden, toont ons twee dingen. In de eerste plaats wordt duidelijk,
waarom men zich over de verwarring rondom de precíese definiëring en
operationalisering niet zo druk maakt. In de tweede plaats, en daarmee
verbonden, blijkt eruit dat het van de evolutionistische scholen vooral
de empirische of positivistische is, die sterke invloed op de ïnformelesectorbenadering gehad heeft. We zullen de kenmerken van deze school
daarom wat beter bekijken.
De menselijke samenleving was volgens Comte, grondlegger van het positivisme, op te vatten als een '...complex systeem van feiten die geregeerd
worden door min of meer algemeen geldende wetten, een deel van de werkelijkheid dat benaderd moet worden op dezelfde wijze als willekeurig
welk ander terrein van wetenschappelijk onderzoek' (Marcuse, in Alonso,
1980:49).
Deze visie is weinig anders dan een verbijzondering van de evolutionistische filosofische gedachten. Dat betekent, dat in de positivistische
school een specifiek sociologisch referentiekader - een sociale theorie
welke op grond van logische overwegingen geconstrueerd is vanuit de
filosofie - ontbreekt. Als determinerende factoren in de ontwikkeling
van de menselijke samenleving worden geen andere dan algemene, natuurlijke' wetmatigheden erkend. Die samenleving zelf is een optelsom van
afzonderlijke menselijke individuen, die op hun beurt slechts als een
produkt van de natuurlijke omstandigheden zijn te beschouwen.
In de positivistische epistemologie is er dan ook geen sprake van een
specifiek sociaal-wetenschappelijke methode welke door een specifieke
sociale theorie ingegeven wordt. Integendeel, voor de positivisten bestaat er maar één ware wetenschappelijke methode, namelijk die van de
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natuurwetenschappen. De term 'methode' moeten we dan wel opvatten in de
meest algemene zin, als '...een verzameling logische regels welke het
gehele wetenschappelijke proces leiden'. Deze moeten de neutraliteit
van het proces bewaken, aangezien de naakte objectiviteit van de verworven kennis bedreigd wordt door de sociaal-culturele beperkingen van de
onderzoeker en ook door het etnocentrisme, de subjectiviteit, het dogmatisme, etc. (Alonso, 1980:16). Empiristen spreken in dit verband overigens liever van 'model' en hanteren de term 'methode' voornamelijk in
de meervoudsvorm, daarmee in feite doelend op de technieken van dataverzameling en -analyse.
Deze universele wetenschappelijke procesgang is het inductief-deductieve, of ook wel hypothetisch-deductieve model. Ter algemene omschrijving
daarvan kunnen de woorden van een informele-sectorauteur worden aangehaald:
'VoLgens dit model Lormuleert men, uitgaande van een naïeve notie, of naar aanleiding van een exploratief onderzoek, hypothesen die men toetst aan ander, maar
vergelijkbaar materiaal dan waarop de hypothesen berusten (...). Indien de geformuleerde hypothesen logisch voortvloeien uit een theorie, dan mag toetsing
van de hypothesen gelden als toetsing van die theorie, üe resultaten van een
dergelijk toetsingsonderzoek kunnen als een bijdrage aan de theorievorming omtrent hel bestudeerde verschijnsel worden beschouwd' (Van Dijk, 1980:66).

In de praktijk krijgt in de empirische sociale wetenschap het deductieve element slechts weinig aandacht. De 'theorie' waar Van Dijk het over
heeft kan, bij afwezigheid van een specifieke theorie betreffende de
algemene categorieën en principes van de maatschappelijke ordening,
slechts een verzameling generaliserende uitspraken omtrent een bepaald,
empirisch waargenomen verschijnsel zijn; formulering van de te toetsen
hypothesen is dan niet moeilijk: die generalisaties zijn zélf hypothesen. Ontbreekt er zo'n 'theorie' over een bepaald verschijnsel, dan
heeft men slechts letterlijk 'naïeve' noties ter beschikking: die van
het evolutionistische schema. Op basis daarvan is men, aldus Alonso,
nog niet verder gekomen dan het formuleren van 'abstracte en romantische dichotomieën', zoals traditioneel-modern, ruraal-urbaan en dergelijke (1980:51).
Overigens zal men vrijwel nooit uitsluitend willen toetsen. Dit levert
op de beperkte ruimtelijke schaal waarop empirisch onderzoek meestal
plaatsvindt, vrijwel niets nieuws op. In geval van acceptatie van de
hypothese is veelvuldige herhaling elders gewenst. En in geval van verwerping 'vernietigt' men in feite alleen (weliswaar onjuiste) kennis.
Liever dan alleen te toetsen, probeert men daarom vooral ook te 'ontdekken' en produceert men nieuwe generalisaties, zeker wanneer blijkt
dat de hypothesen verworpen moeten worden.
In het empirisme wordt zodoende voor de verwerving van wetenschappelijke kennis de nadruk bijna geheel gelegd op de inductie, op basis van
empirische waarneming. Men gaat er daarbij van uit, dat de werkelijkheid objectief kenbaar is, dat wil zeggen in het object van studie - de
mens en zijn handelen - ligt opgesloten. De werkelijkheid kan ontdekt
worden door de feiten voor zichzelf te laten spreken en ze alleen te
lezen', dat wil zeggen door eerlijke en neutrale observatietechnieken
te hanteren; deze zijn bij voorkeur sterk kwantitatief en mathematisch
van karakter, om zo exact mogelijke data te verkrijgen. Even eerlijke
en neutrale interpretatie- en generalisatietechnieken moeten het dan
mogelijk maken, algemene uitspraken omtrent het object van studie te
doen en bij te dragen aan de theorie. Steekproeftechnieken en enquête43

technieken resp. inferentiële en beschrijvende statistiek zijn de bekendste onder dit type methoden en technieken.
Juist in de hierboven weergegeven praktijk van de empirische wetenschapsbeoefening weerspiegelt zich de dualistische benadering van
kleinschalige activiteiten in de Derde Wereldlanden. De basishypothese
die men tracht te toetsen is immers niets anders dan een herformulering
van de naïeve traditioneel-modern dichotomie, op basis van de 'ontdekking' van voorheen onvermoede positieve eigenschappen van de traditionele of onderontwikkelde sectoren van de economie. De secundaire hypothesen zijn vrijwel altijd de op basis van empirisch onderzoek geformuleerde generalisaties van anderen (met name de kenmerken van de informele sector die in het Kenya-rapport van de ILO zijn genoemd).
De nadruk op de empirische waarneming en op de inductie blijkt behalve
uit de eenvoud van de deductieve fase ook uit het feit dat men er
steeds weer op uit is (nadat de door anderen geformuleerde kenmerken
geheel of gedeeltelijk verworpen zijn) dè kenmerken van dè informele
sector te zoeken, alsmede uit de slordigheid in de a priori definiëringen en operationalisaties (die men vaak weer tracht te compenseren met
een nauwgezette toepassing van objectieve kwantitatieve en statistische
technieken).
Natuurlijk is de herkenning van de algemene filosofische, epistemologische en methodologische achtergronden die - weliswaar in variërende
mate - de studies en beschouwingen van de dualistische benadering kenmerken, op zich niet van belang. Wèl belangrijk is het feit dat de analyse van die achtergronden het ons mogelijk maakt de aard van die studies en beschouwingen beter te begrijpen èn te waarderen.
Zo is eenvoudig in te zien dat het niet toevallig is dat ze, zoals we
in paragraaf 1.2.3 stelden, in het algemeen een a-historisch en astructureel karakter dragen. Immers, indien men er van uitgaat dat de
waarheid - de wetten welke het menselijk handelen structureren en de
maatschappelijke ontwikkeling bepalen - opgesloten ligt in de tastbare
werkelijkheid en dat deze door middel van één universele, neutrale en
voor alle wetenschappen geldige methodologie gekend kan worden, dan
heeft dit een aantal gevolgen. Zo vermijdt men als vanzelf een historische analyse welke belangrijke aanwijzingen zou kunnen verschaffen omtrent het ontstaan van die werkelijkheid. Voorts zal men weinig of geen
oog hebben voor niet direct meetbare en kwantificeerbare verschijnselen. Tenslotte zal men structurele, dialectische relaties (ook machtsrelaties) buiten beschouwing laten bij het zoeken naar verklaringen
voor de aan- of afwezigheid van statistische verbanden waarmee de
empirische wetenschappelijke methode de individueel benaderde elementen
op elkaar tracht te betrekken (een specifiek sociologisch referentiekader ontbreekt immers).
Kortom: men herkent slechts die aspecten en relaties die zich in het
heden voordoen, tastbaar aanwezig - dat wil zeggen vooral meetbaar en
kwantificeerbaar - zijn, op grond van statistische technieken relevant
geacht worden, en vanuit een evolutionistische interpretatie van de
maatschappelijke ontwikkeling te verwachten zijn.
Wat ook duidelijk wordt is, dat de dualistische benadering allesbehalve
vrij is van ideologische elementen. De kwestie is niet alleen dat de
schrijvers en onderzoekers zelf een bepaald politiek standpunt innemen
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bij het formuleren van beleidsvoorstellen. Minstens zo belangrijk is
dat zowel de achterliggende filosofieën als de gehanteerde methodologie
ideologisch zwaar beladen zijn. Alonso (1980:135) noemt de positivistische stroming in de sociale wetenschappen zelfs een '...ideologisch wapen van de bourgeoisie' omdat het, in de woorden van Lukâcs, '...voor
de bourgeoisie van vitaal belang is haar economische orde op te vatten
alsof ze gestructureerd is rondom categorieën van een tijdloze geldigheid en voorbestemd is eeuwig te duren door de werking van universele
wetten die in de natuur en de menselijke rede opgesloten liggen.' De
belangen der bezittende en machthebbende klassen worden niet ter discussie gesteld. Enerzijds, omdat verschillen in economische ontwikkeling, bezit, inkomen, macht, etc. vanuit een evolutionistisch perspectief niet als abnormaal beschouwd worden. Anderzijds, omdat het a-historische en a-structurele karakter van het positivisme verhindert, dat
andere verklaringsgronden dan ongelijk verlopende ontwikkelings- of
modernisatieprocessen méér dan zijdelingse aandacht krijgen.
Het geraffineerde van dit 'ideologische wapen van de bourgeoisie' is,
dat het niet direct herkenbaar is: het verbergt zich achter de 'wetenschappelijke objectiviteit en neutraliteit' van de methode welke gehanteerd wordt. Vaak blijft het daarom zélfs verborgen voor diegenen die
het hanteren. Zo zien we dat onderzoekers als Van Dijk erg hun best
doen om zo objectief en betrouwbaar mogelijk te werk te gaan in hun
studies over de informele sector; zij realiseren zich echter niet dat
zij de objectiviteit daarvóór al geweld hebben aangedaan, namelijk op
het moment dat zij in een heterogene realiteit toch vrij eenvoudig - op
intuïtieve wijze - de informele sectoractiviteiten menen te kunnen herkennen; dit moet, zeker wanneer de kenmerken welke men in het algemeen
aan die sector toeschrijft niet herkenbaar blijken, immers slechts
mogelijk geacht worden wanneer de onderzoeker een westerse bril, gekleurd door evolutionistische dualistische schema's, op heeft (2).

2.3

De structurele benadering nader bekeken

De voorstanders van een structurele benadering bedienen zich in het
algemeen van concepten als 'kapitalistische produktiewijze', 'nietkapitalistische produktiewijzen', 'kleine warenproduktie' en 'sociale
formatie'. Deze concepten maken deel uit van een door Marx en Engels
opgebouwde verzameling van abstracte concepten met behulp waarvan de
maatschappelijke realiteit en haar ontwikkeling in de tijd wetenschappelijk benaderd zouden kunnen worden.
In de marxistische wetenschappelijke benadering wordt de complexe maatschappelijke realiteit gezien als iets dat slechts gekend kan worden,
indien het als een ondeelbaar totaal met een eigen dynamiek wordL opgevat (3). Binnen de totaalstructuur die gevormd wordt door de maatschappelijke elementen en hun onderlinge relaties is niettemin een aantal
substructuren met een relatieve autonomie te onderscheiden: een economische structuur, een sociale en een juridisch-politieke (4). Hoewel
elk van deze structuren kan domineren (d.i., de ontwikkeling van de
overige beslissend kan beïnvloeden), is het in laatste instantie de
economische structuur - de organisatie van de materiële goederenvoortbrenging - die de maatschappelijke ontwikkeling bepaalt. De verzameling concepten waarmee de maatschappelijke realiteit en haar ontwikke-
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ling bestudeerd worden heten te zamen dan ook wel de 'theorie van het
historisch materialisme'.
Tegen het gebruik van deze concepten in de structurele benadering is een
aantal bezwaren aan te voeren. Deels kunnen de gebruikers zelf hierop
aangesproken worden, maar deels zijn deze bezwaren ook terug te voeren
op het onvolledige karakter van dit concepten-apparaat enerzijds en de
complexe relaties tussen de theorie en de realiteit anderzijds. Het is
om die reden dat de beide subparagrafen welke hieronder volgen elkaar
inhoudelijk soms overlappen.
Alvorens die subparagrafen te presenteren lijkt het raadzaam, eerst vast
iets te zeggen over die complexe relatie tussen theorie en werkelijkheid. Het betreft hier het feit dat niet alle concepten zich op gelijke
abstractieniveaus bewegen.
Een eerste onderscheid dat daarbij gemaakt wordt in de literatuur lijkt
enige duidelijkheid te brengen (zie bijv. Harnecker, 1975). Men maakt
namelijk onderscheid tussen 'algemene concepten' en 'specifieke concepten'. De eerste zijn niet met een bepaalde reële maatschappelijke structuur verbonden. Ze vormen eerder algemene categorieën waarmee reële
structuren op verschillende plaatsen en verschillende momenten in de
tijd benaderd kunnen worden (voorbeeld: 'produktiewijze'). De tweede
zijn verbonden aan een in tijd en ruimte vastliggende maatschappelijke
structuur of groep van structuren (voorbeeld: 'kapitalistische produktiewi jze ' ) .
Verwarrend wordt het echter als blijkt, dat dit niet het enig mogelijke
onderscheid is. Er bestaan ook 'empirische concepten, die de determinanten van het bestaan van concrete objecten zijn', náást 'theoretische
concepten, die formele abstracte objecten definiëren' (Santos, 1977:8).
Dit onderscheid komt in de literatuur herhaaldelijk naar voren in de
vorm van een centraal en veelvuldig gehanteerd conceptenpaar uit de
'algemene' theorie van het historisch materialisme, te weten 'sociale
formatie' (of ook 'sociaal-economische formatie') en 'produktiewijze'.
Het eerste concept, zo stelt Harnecker, verwijst naar een concrete,
complexe en onzuivere realiteit (1975:20,21). En Godelier stelt:
'The concept ol Socio-Economie Formation is inseparable from the concrete, represented by a historically defined society. To define it, is Lo produce a synthetical definition of the exact nature of the specific diversity and unity of
the economic and social relations which characterize a society in a definite
epoch' (in Santos, 1977:5).

Het concept 'produktiewijze' verwijst naar een abstract, puur en zuiver
object, een ideaal-totaliteit '...waarin de materiële produktie op homogene wijze geëffectueerd wordt' (Harnecker, 1975:21). Of, in de woorden
van Caravaglia:
'The concept of mode of production is Lied to an explanatory model, that is, a
coherent set of hypoLhesis arising from Lhe consideration of elements common to
a series of societies regarded of being of Lhe same type' (in Santos, 1977:7).

Het hanteren van een marxistisch theoretisch kader, zo kunnen we nu al
concluderen, is zeker geen eenvoudige opgave...

2.3.1
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'Kapitalistische en niet kapitalistische produktiewijzen': een
onderontwikkeld conceptueel kader op een (te) hoog abstractieniveau

Zoals hierboven al gesteld is, moet tegen de hantering van het marxistische conceptuele kader door structuralisten een aantal bezwaren aangevoerd worden. Deze zullen, gezien het feit dat ze een gemeenschappelijke basis hebben in de vorm van dit kader zélf, onderling samenhangen. Ik zal ze eerst kort opsommen en daarna wat nader toelichten.
1.
Er blijkt geen overeenstemming te bestaan over de definitie van
het concept produktiewijze en evenmin omtrent die van de verschillende specifieke produktiewijzen.
2.
Er is vaak sprake van een verwarrend gebruik van concepten en termen.
3.
Het abstractieniveau van (de diverse onderdelen van) de verschillende beschouwingen is veelal onduidelijk.
4.
Niet-economische aspecten krijgen zelden de aandacht die zij verdienen.
5.
Abstracte concepten worden op deterministische wijze toegepast op
de realiteit.
6.
Vertaling van hoogabstracte begrippen als 'produktiewijze' naar de
concrete realiteit blijkt, evenals terugkoppeling van concrete onderzoeksresultaten naar de theorie, problematisch.
(ad 1.) De term 'produktiewijze' blijkt niet éénduidig gedefinieerd te
worden. Ook waar helemaal geen definitie wordt gegeven, valt vaak te
constateren dat de term in verschillende betekenissen gebruikt wordt.
De verschillen blijken tot twee centrale tegenstellingen herleid te
kunnen worden.
In de eerste plaats blijkt dat sommige auteurs van mening zijn, dat het
concept 'produktiewijze' alleen betrekking heeft op de economische orde, dat wil zeggen op de combinatie van produktiekrachten en produktierelaties (Davies, 1979; Althuis en Laenen, 1982). Andere laten echter
ook de sociale en de juridisch-politieke orde eronder vallen (Le Brun &
Gerry, 1975, McEwen-Scott, 1979). Dat een dergelijk verschil van mening kan bestaan heeft waarschijnlijk als oorzaak, dat Marx en Engels
het concept nooit gedefinieerd hebben; bovendien hebben ze zich zelf in
hun werk voornamelijk geconcentreerd op de economische orde (en daarbinnen vooral op de sociale produktierelaties^) ) ( l n net. bijzonder van
de kapitalistische produktiewijze (Harnecker, 1975:14 en 15; Vellinga,
1979:4,5). Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de kleine warenproduktie altijd gesubordineerd is aan andere typen van organisatie van de
produktie (dat wil zeggen dat ze de sociale en de juridisch-politieke
structuren slechts marginaal kan beïnvloeden), heeft genoemd verschil
van mening er met betrekking tot de kleine warenproduktie toe geleid,
dat sommigen hier van een 'produktiewijze' en anderen van een 'produktievòrm' spreken. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede.
In de tweede plaats blijkt dat bepaalde auteurs de term 'produktiewijze' ook hanteren voor de concrete realiteit, terwijl andere daarvoor
andere termen en concepten gebruiken. De eerstgenoemden moet het verwijt gemaakt worden, dat ze Marx' terminologie onzorgvuldig hanteren:
voor de concrete realiteit gebruikte Marx weliswaar de term 'produktiewijze', maar dan aangevuld met de woorden 'van materiële goederen' of
'van het materiële leven' (Harnecker, 1975:14, resp. Peet, 1980:15). De
laatstgenoemden hebben deze lastige klip weliswaar omzeild, maar dat
wil niet zeggen dat ze voor de concrete realiteit een eenduidige terminologie hanteren. Davies stelt voor in dit geval de term 'produktie47

vorm' te gebruiken (1979:103), terwijl andere auteurs bijvoorbeeld de
algemene termen 'produktiesector' of 'produktiesysteem' prefereren. Ook
wordt veelvuldig de term 'produktierelaties' of ook 'produktieverhoudingen' gebruikt; bijvoorbeeld door Breman, die in plaats van te praten
over een 'formele' en een 'informele' sector met hun onderlinge relaties, de voorkeur geeft aan een '...onderscheid (...) in termen van
verschillend gearticuleerde produktieverhoudingen welke zich in uiteenlopende zwaarte en variatie binnen het economische bestel van Derde
Wereldlanden kunnen voordoen' (1976:21,22). De concrete tegenhanger van
de term 'articulatie van produktiewijzen' zou dan dus de term 'articulatie van produktieverhoudingen' (of, in een variant daarop, 'combinatie van produktierelaties'; Quijano, 1974:394, Harnecker, 1975:23 en
Gallisot, 1980,a:102) moeten zijn.
Richten we ons nu op de definiëring van de verschillende typen produktiewi jzen, dan blijkt dat het marxistische theoretische kader (nog) onvoldoende ontwikkeld is. Niet alleen is er geen overeenstemming over de
vraag, welke typen onderscheiden moeten worden naast de kapitalistische ("), maar ook blijkt dat er alleen voor de laatste - en dan nog
vrijwel uitsluitend voor het economische niveau - een voldoende ontwikkeld conceptueel kader bestaat (7). Forbes (1980:208) merkt daarom
op, dat er ook binnen de marxistische benaderingen van de ontwikkelingsvraagstukken wel degelijk sprake is van 'eurocentrisme': het westerse kapitalisme staat in het brandpunt van de belangstelling, terwijl
de interne structuur en de autonome ontwikkeling van niet-kapitalistische sectoren als 'temporary noise' ter zijde gelaten worden.
Met betrekking tot de term 'kleine warenproduktie', die in de structurele benadering zoveel gebruikt wordt, blijkt nu, dat die nergens goed
gedefinieerd wordt! Gerry zegt hierover:
'I'his js dn intentionally vague term covering those units of production which
exist at the margin of the capitalist mode of production, but which are nevertheless integrated into and subordinate to it. The precise characteristics of
these units of production are yet to be determined either in general terms, or
with reference to specific social formations' (1978:1159).

De term 'kleine warenproduktie' lijkt dus een nieuw verlegenheidsetiket (8) te zijn, dat de plaats innneemt van het impopulaire etiket 'informele sector'. Het impliceert hoogstens een andere benadering. Men
zal onder andere letten op het doel van de produktie (simpele reproduktie, dat wil zeggen geen surplusaccumulatie welke tot een uitgebreide
reproduktie kan leiden), op de sociale produktierelaties (kapitaal en
arbeid zijn niet van elkaar gescheiden en er vindt dus geen loonarbeid
plaats) en op de inbedding in het grotere geheel (de mate van verbondenheid met de diverse markten, de kapitalistische bedrijvigheid, etcetera). Daarmee blijft de definiëring echter onvoldoende.
(ad 2.) Het zal, mede gezien het onder ad 1. gestelde, niet verbazen
dat menig auteur de verschillende termen en concepten met elkaar verwart. De groeiende populariteit van de structurele benadering heeft als
nadeel, dat tè veel auteurs met een tè geringe beheersing van het marxistische conceptuele kader dit gaan toepassen in hun eigen beschouwingen. De volgende citaten (uit Mc.Gee, 1979: 5 resp. 6) illustreren dit:
'Dependency theory emphasised that the structure oí Tin rd World societies and
their cities was primarily a result of the manner in which they had been integre! Led into an international capitalist system from the sixteenth century, and
the continuing pattern ot integral ion was responsable for a particular socio-

48

economic CormjLion - peripheral capitalism - which is very different from Lhe
capitalist mode of production in the developed capitalist countries.

en:
'The economic strucLure of Lhe Third World cities can be described in a Marxist
sense as a distincL form of production - peripheral capitalism. This involves a
capitalist sector deeply integrated m i o the international capitalist economy
and a non-capitalist mode of production in which the articulation of Lhe relationship between the two sectors is primarily a response to the pace of expansion of Lhe dominant capitalist sector'.

Hier is duidelijk iemand op het verkeerde been gezet, zogezegd. In het
eerste citaat worden 'socio-economic formation' en 'mode of production'
op één lijn gesteld doordat ze direct met elkaar vergeleken worden. In
het tweede citaat laat Mc.Gee een 'sector' articuleren met een 'produktiewijze'. En tenslotte blijkt bij vergelijking van het eerste met het
tweede citaat dat 'socio-economic formation' en 'form of production'
door elkaar gebruikt worden waar Mc.Gee praat over 'peripheral capitalism' .. .
(ad 3.) Er heerst, aldus Gallisot, een wanorde wat betreft het gebruik
van het begrip 'produktiewijze'. Men moet volgens hem veel duidelijker
aangeven, op welk niveau men praat: gaat het om een globaal, algemeen
niveau, of om een lokale toepassing (1980,b:120-124). Ik ben het hier
volledig mee eens, maar wil er wel bij aantekenen, dat het begrippenapparaat van Marx de duidelijkheid niet altijd in de hand werkt.
Zo is het concept 'sociale produktierelaties' duidelijk een 'theoretisch concept', te hanteren op het abstractieniveau van het concept
'produktiewijze'; maar tevens is het kennelijk bruikbaar als 'empirisch
concept', toe te passen op het concrete niveau van de realiteit (vergelijk Harnecker, 1975:23 met 27). Een ander voorbeeld is de term 'loonarbeid', waarover McEwen-Scott opmerkt, dat deze voor Marx zowel een
theoretische als een historische categorie is (1979:109).
(ad 4.) Voor de kapitalistische produktiewijze geldt, dat het economische niveau niet alleen in laatste instantie de organisatie van de totale structuur domineert, maar dat aldoor en permanent doet. Het domineert dus ook het sociale en het juridisch-poitieke niveau (Harnecker,
1975:17). Men zou ook kunnen zeggen, dat het de economische reproduktie
is, die de sociale reproduktie determineert èn domineert.
Vanuit de 'eurocentrische' benadering van de verschillende produktiewijzen is de aandacht voor het economische niveau van de kapitalistische produktiewijze echter uitgebreid, of overgeplant, naar andere produktiewijzen. Deze gang van zaken moet als onjuist worden beschouwd.
Zoals Lewin vaststelt, gaat het bij de analyse en de bestudering van
andere produktiewijzen niet alleen of voornamelijk om de directe relatie
tussen de eigenaren van de produktiemiddelen en de directe producenten.
Willen we begrijpen hoe de sociale produktierelaties gereproduceerd
worden, dan moeten we ook naar de interactie tussen verschillende sociale krachten kijken. Tevens moeten we ideologische en culturele krachten
in de analyse betrekken (1980:21,25). Gallisot zegt het zó:
'C'esL peut-être la seule définition du précapitaLisme, que ce nécessaire cheminement à travers les liaisons idéologiques, culLurelles et pol niques, le complex des relations sociales, quand en capitalisme, l'approche peut être directement économique, ce qui ne veut pas dire suffisante' (1У80, a: 103,104; 7.1e 00k
Fontaine, 1980: 171).
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In het algemeen moet de aandacht meer gericht worden op machtsstructuren
die niet meteen gefundeerd zijn op het pure bezit van de produktiemiddelen (Harrod heeft hierover een aantal interessante stellingen geponeerd;
1981). Belangrijk lijken vooral gezins- en familierelaties (de man-vrouw
relatie bijv.) en patronage-verhoudingen (Lewin gaat hier dieper op in;
1980). Misschien is hier een rol weggelegd voor studies op micro-niveau,
vooral antropologische; een zeer interessante studie van Lomnitz (1979),
waarin een aantal erg verhelderende 'case-studies' zijn opgenomen, duidt
hierop.
(ad 5.) Hoewel in principe wordt uitgegaan van de sociale en economische
heterogeniteit in de perifere sociale formaties, blijkt dit uitgangspunt
in de praktijk maar al te gauw vergeten te worden. Lewin merkt op, dat
er zo een nieuwe deterministische dichotomie van kapitalistische versus
niet-kapitalistische produktie is ontstaan: de 'objective laws of history' dicteren een proces van subordinatie, transitie en proletarisatie
van kleine warenproducenten (1980:10).
Vanzelfsprekend gaat het niet aan, de sociale realiteit in een groot
aantal substructuren en elementen op te delen zónder tot een reconstructie van het geheel te komen, aldus Espinosa en Sandoval. De analysewijze
van de 'articulatie van produktiewijzen' streeft een dergelijke reconstructie na, aan de hand van 'pure' concepten: de produktiewijzen; het
nadeel daarvan is echter, dat men de werkelijkheid maar al te vaak geweld moet aandoen, om haar 'aan te passen' aan de gehanteerde concepten
(1979:38,39). Dit is wetenschappelijk gezien natuurlijk niet te rechtvaardigen en ook niet nodig. Immers, zoals Rudner opmerkte:
'Evidently, claiming that an entity has a dispositive to manifest a certain property, or that it can potentially manifest this property, is not the same as
claiming that this property is effectively manifested' (in Santos, 1977:5).

Oftewel, aldus dezelfde auteur, hoewel huizen in het algemeen brandbaar
zijn, zullen ze lang niet altijd brandend aangetroffen worden.
Wat nog teveel ontbreekt, zijn cross-culturele vergelijkingen om de geproduceerde generalisaties te verifiëren (Lewin, 1980:9), want dan pas
kan de aannemelijkheid van een bepaalde theorie vastgesteld worden.
(ad 6.) Operationalisatie van concepten als 'kleine warenproduktie' of
'articulatie van produktiewijzen' lijkt zeer problematisch (Althuis en
Laenen, 1982:46 en 53). Er zijn dan ook weinig onderzoekers die met dit
begrippenapparaat in het veld hebben gewerkt (idem:3A).
Volgens Vellinga is directe operationalisatie ook niet de bedoeling, en
zelfs onmogelijk. De paradigma's en algemene wetten van het historisch
materialisme bewegen zich namelijk op een 'metatheoretisch' niveau:
'The relationship between'the metatheoretjen] level (...) and the empirical
theoretical level is (...) not a straight deductive one. Metatheory has with regard to Ihe lower theoretical levels primarily heuristic and hypotlies ¡s-generating functions that do not lend themselves to an evaluation through criteria of
measurement and verification, but should be reviewed in terms of their fruitfulness with regard to more specific empirical-theoretical propositions' (1979:17).

Met name het laatste punt van kritiek geeft nog eens aan, hoe ingewikkeld en ook onduidelijk de relatie tussen theorie en realiteit is in de
marxistische wetenschapsbeoefening. We zullen bezien of een analyse van
de filosofische, theoretische, epistemologische en methodologische achtergronden ervan meer duidelijkheid kan scheppen.
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2.3.2

De achtergronden: het dialectisch en historisch materialisme
als theorie en methode

Zoals uit het oneigenlijke gebruik van concepten blijkt, is de kennis
van de theoretische, epistemologische en methodologische achtergronden
van de marxistische wetenschapsbeoefening niet altijd voldoende. Reden
hiervoor is misschien - afgezien van de onvolkomenheden ervan - dat het
marxisme aan de meeste universiteiten in de rijke westerse landen nog
steeds een ondergeschoven bestaan leidt. Het bereikt menigeen dan ook
indirect, via beschouwingen en onderzoeksverslagen van Latijnsamerikaanse dependencistas, of via auteurs als Amin, Meillassoux en Szentes.
Dit geldt in ieder geval voor schrijver dezes. Om die reden berust onderstaande beschouwing voor een belangrijk deel op de verhandeling van
Alonso (1982) over de methodologie in de sociale wetenschappen.
Het marxisme is de 'radicale' school bij uitstek. Dat wil zeggen dat in
de filosofie ervan een centrale plaats wordt ingenomen door het principe
van het conflict en door de gedachte dat maatschappelijke ontwikkeling
gebaseerd is op structurele, de bestaande orde doorbrekende veranderingen.
In de marxistische theorie wordt uitgegaan van materiële, empirisch te
constateren premissen:
'Met 7ijn de werkelijke individuen, hun handelen, en de materiële voorwaarden
waaronder zij leven, zowel die welke ?ij aantroffen, als die welke zij door hun
eigen handelen tot stand brengen1 (Marx en Engels, 1972,b:42).

In de laatste toevoeging van dit citaat ligt de basis van de theorie van
het historisch materialisme opgesloten: wat de mens onderscheidt van andere levende wezens is zijn produktie en het is in de wijze van produktie dat de aard van de mensen en van de menselijke samenleving haar uitdrukking vindt. Rondom de materiële produktie creëren - of produceren de menselijke individuen namelijk ook bepaalde sociale, maatschappelijke
relaties. Afhankelijk van de ontwikkeling van de produktiekrachten zal
een bepaalde arbeidsdeling ontstaan, hetgeen ook weer de produktie van
het intellectuele, artistieke, geestelijke en politieke leven mogelijk
maakt (op deze redenering is het hierboven vermelde idee van de drie
substructuren in de maatschappelijke organisatie gebouwd).
Het materialisme van Marx is 'historisch', omdat de beschikbare hoeveelheid en de ontwikkeling van de produktiekrachten - basis voor de
arbeidsdeling - historisch vastliggende gegevens zijn; hetzelfde geldt
daarmee ook voor het totaal der maatschappelijke verhoudingen, i.e. de
maatschappelijke organisatie ' " ) .
Veranderingen in deze organisatie treden in het algemeen schoksgewijs
op, en wel op momenten dat interne contradicties, die in de loop van het
maatschappelijke ontwikkelingsproces zijn opgebouwd, doorbreken. Zo kunnen de sociale verhoudingen rondom de materiële goederenvoortbrenging op
een bepaald moment een belemmering gaan vormen voor de invoering van
nieuw ontworpen technologieën, hetgeen op den duur in een radicale omvorming van die sociale verhoudingen zal resulteren.
De marxistische opvattingen omtrent de wetenschappelijke kennisvergaring, dat wil zeggen de ideeën rondom het object, de aard, de methodologie en de functie ervan, liggen in het verlengde van de filosofischtheoretische gezichtspunten omtrent het menselijke individu en de samen-
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leving in het algemeen.
Het object van de sociale wetenschap kan niet het menselijke individu
als produkt van de omstandigheden zijn. Evenmin is het gelegen in een
vorm van 'abstractum dat in het afzonderlijke individu huist', los van
de materiële realiteit (Marx en Engels, 1972,a:8). Het idee van het bestaan van algemene wetmatigheden in het maatschappelijke ontwikkelingsproces, welke zouden berusten op universele en natuurlijke evolutieprocessen enerzijds of op metafysische kenmerken van het menselijke 'wezen'
(universele waarden, rolverwachtingen, e.d.) anderzijds, wordt pertinent
verworpen.
Daartegenover stelt het marxisme, dat het voorwerp waarover we wetenschappelijke kennis trachten te vergaren de objectieve menselijke activiteit is. Het veranderen der omstandigheden valt immers samen met de
menselijke activiteit; er is dus sprake van zelf-verandering. Deze moeten we trachten te vatten in de wijze waarop ze plaatsvindt, en wel in
'het geheel der maatschappelijke verhoudingen', omdat daarin (zoals we
hierboven al zagen) het wezen van de mens is gelegen (Marx en Engels,
1972,a:8).
Theorieën die gebaseerd zijn op bestudering van de realiteit kunnen
daarom nooit universeel en algemeen geldend zijn. Zij relateren aan
'het totaal der produktiekrachten, menselijke relaties, sociale en
politieke structuren, theoretische, ideologische en religieuze Produkten' welke zich in een bepaalde historische periode, in een bepaald
stadium van ontwikkeling, voordoen (Alonso, 1980:110).
Wetenschappelijke inzichten zijn bovendien niet alleen tijdgebonden omdat het object historisch specifiek is, maar ook omdat de wetenschap en
de wetenschappers zélf integrerend onderdeel zijn van een bepaalde
maatschappelijke totaliteit. Objectieve kennisvergaring is daarmee onmogelijk, aangezien men niet in direct contact kan treden met de realiteit. De wetenschapper kán namelijk niet anders dan zien vanuit de interpretaties, ideeën en ideologieën met betrekking tot die realiteit,
welke gangbaar zijn in de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. De kennis die hij meent te bezitten over de concrete realiteit is volgens Marx
daarom altijd een 'concreetheid-van-gedachten', een gedachtenconstruct
(in Alonso, 1980:122,123).
In deze overtuiging dat de feiten nooit gegeven zijn, maar altijd geconstrueerd, schuilde volgens Alonso nu juist de theoretische revolutie van
Marx. De consequentie ervan is namelijk, dat er een fundamenteel verschil moet bestaan in de methodologie van de natuurwetenschappen enerzijds en die van de maatschappijwetenschappen anderzijds.
Het accepteren van het hypothetisch-deductieve model houdt immers in dat
men veronderstelt, dat er slechts één enkele, objectieve, wetenschappelijke 'waarheid' bestaat (ook al zal men die in verschillende sociaalwetenschappelijke scholen op verschillende manieren trachten te vinden).
Deze veronderstelling is echter onjuist, want de waarheid is immer tijdgebonden en vooral ideologie-gebonden. Degenen die, zoals de positivisten doen, deze (onjuiste) veronderstelling hanteren en op grond daarvan
beweren dat er maar één ware 'wetenschappelijke methode' bestaat, verwoorden daarom impliciet de filosofie en de ideologie van de dominerende, machthebbende groepen in de samenleving.
De keuze van de methoden is derhalve van fundamenteel belang in het
wetenschappelijke proces. Ze wordt een intermediaire fase, tussen die
van de filosofische en theoretische bespiegelingen en die van de data-
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verzameling in. Het is de fase 'waarin de onderzoeker, zich baserend op
het respectievelijke theoretische perspectief, bepaalde concrete onderzoekstechnieken kiest met het oog op een bepaald concreet doel' (Alonso, 1980:47).
Het doel van de marxistische wetenschap, door Marx zelf vanaf het begin
expliciet gemaakt, is uiteindelijk de bevrijding van de onderdrukte
groepen en klassen. Daartoe dient zij de bestaande wetenschappelijke
inzichten te ontmaskeren als zijnde niet-neutraal, door de ideologische
beladenheid ervan bloot te leggen. Tevens dient zij nieuwe inzichten
aan te dragen, die de machtsstructuren en de economische, sociale en
politieke mechanismen en processen welke tot die onderdrukking leiden,
aan het licht brengen.
Het proces van kennisverwerving in de marxistische wetenschap houdt dus
in, dat men vertrekt vanuit het abstracte, om uit te komen bij het concrete. Dat laatste zal niet de concrete realiteit zélf zijn, maar een
gedachtenconstruct daaromtrent. Voor de wijze waarop men dit proces
doorloopt zal men op basis van de theoretische uitgangspunten een methode kiezen, die zal afwijken van de methode welke gehanteerd wordt door
wetenschappers die een andere maatschappijtheorie aanhangen. Wat zijn
nu de kenmerken van die methode en wat is uiteindelijk de procesgang die
gevolgd wordt?
De methode van het historisch materialisme wordt door de volgende drie
factoren gekenmerkt :
a)
de keuze voor een historische benadering; men moet, om de concrete
realiteit te kunnen kennen, er rekening mee houden dat elk sociaal
proces historisch van karakter is.
b)
de keuze voor een structurele benadering, op basis van het principe van totaliteit; de bestudeerde maatschappelijke elementen staan
niet los van elkaar, maar zijn georganiseerd in onderling met elkaar conflicterende verbanden; zo moet men om die reden niet uitgaan van individuen - en de bevolking benaderen als een geatomiseerde massa -, maar van de maatschappelijke groeperingen en sociale klassen.
c)
de niet-neutraliteit; dat wil zeggen dat men het opneemt voor de
achtergestelde klasse(n).
Als we nu zoeken naar meer concrete aanwijzingen over de feitelijke
werkwijze in de marxistische wetenschapsbeoefening, dan blijkt dat
hierover nauwelijks of niet uitgewerkte ideeën bestaan. Althusser (in
Alonso, 1980:121, 122) en Harnecker (1975:28-30) komen tot een eerste,
vage aanzet: vanuit de 'algemene theorie' en de daarbij behorende 'algemene concepten' van het historisch materialisme moet getracht worden
tot de wetenschappelijke constructie van zogenaamde 'regionale theorieen en de daarbij behorende specifieke concepten' te komen.
De 'algemene theorie' heb ik in het begin van deze paragraaf kort geschetst, en de 'algemene concepten' zijn de concepten als 'produktiekrachten', 'sociale produktierelaties', 'produktiewijze', 'sociale formatie', 'economische, sociale en juridisch-politieke structuur', 'sociale klassen', 'klassestrijd ', 'transitie' en 'revolutie'. Het zijn
concepten die als werkinstrumenten bij de bestudering van alle mogelijke maatschappijvormen gehanteerd kunnen worden. 'Regionale theorieën'
en 'specifieke concepten' daarentegen zijn eenduidig verbonden met bepaalde maatschappijtypen of 'produktiewijzen' en/of met de overgang van
één produktiewijze naar een andere (Harnecker, 1975:30). Uiteindelijk
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is het de bedoeling, aldus Marx (in Alonso, 1980:123), dat we deze produktiewijzen en hun overgangsvormen in hun totaliteit leren kennen, en
wel als een totaliteit-in-gedachten, als een abstractum dus ( Ю ) .
We beschikken nu dus over een idee over wat het startpunt moet zijn in
een marxistische wetenschappelijke exercitie en wat het eindpunt. Van de
tussenliggende fase weten we bovendien welke de benadering moet zijn.
Niettemin blijft het onduidelijk hoe het contact met de realiteit moet
plaatsvinden en zeker ook hoe de bevindingen van het praktische onder
zoek of van de beschouwing 'terugvertaald' moet worden naar het hoogabstracte macroniveau van de 'regionale theorieën'. Harnecker doet de
volgende, weinig duidelijke suggestie:
'Bij hel bestuderen vdn een sociale formatie, van een bepaald Kind, moeLen we
altijd beginnen meL vast te stellen wnt voor typen produktierelat ics er bestaan,
wat voor combinaties deze vormen, welke de dominante produktiereldtie is en hoe
deze haar invloed uitoefent op de gesubordineerde produktierelatics (1975:23).

En Alonso, die toch de 'methodologie' van het historisch materialisme
behandelt en deze bovendien voor de Latijnsamerikaanse sociale-wetenschapsbeoefening aanbeveelt, komt na een pittige kritiek op het a-historische en a-structurele karakter van de kwantitatieve methoden (of
beter: technieken) ook niet verder dan op te merken dat die methoden
toch ook voor de marxist bruikbaar kunnen zijn, mits ze op de juiste
wijze gehanteerd worden. Dit betekent dat ze 'ingepast moeten worden in
de adequate theoretische en methodologische context', dat wil zeggen,
niet zodanig toegepast moeten worden dat een statische, a-structurele
analyse het gevolg is (1980:138).
In de structurele benadering van de problematiek rondom kleinschalige
activiteiten in Derde Wereldlanden zien we de belangrijkste kenmerken
van de marxistische wetenschapsbenadering duidelijk weerspiegeld.
Het principe van het conflict of de dialektiek in de maatschappelijke
structuur manifesteert zich in de opvatting over de aard van de relatie
tussen de kleinschalige activiteiten en de grootschalige, kapitalistische. Deze wordt immers gezien in termen van subordinatie (zie Hoofdstuk 1), zodat we ook wel van een dialektische relatie kunnen spreken,
aldus onder anderen Le Brun en Gerry (1975:20) en - eerder - Frank
(1969:22A). Dat er door deze relatie te bestuderen sprake is van identificatie met de achtergestelde klassen, zal weinig betoog behoeven:
deze klassen zijn door middel van hun arbeid maar al te vaak voor een
belangrijk deel aan de gesubordineerde bedrijvigheid verbonden. 'Structureel' en 'historisch' is de structurele benadering in feite per definitie, zoals we ook in Hoofdstuk 1 al zagen. En tenslotte is in 2.3.1
reeds voldoende duidelijk geworden hoe problematisch daarbij het koppelen van theorie en praktijk is, met alle gevolgen van dien voor het gebruik van de concepten van het historisch materialisme.
De herkenning van de marxistische achtergronden van de structurele benadering is voldoende om de aard ervan te begrijpen. In tegenstelling tot
de positivistische school verbergt het marxisme zijn aard namelijk niet.

2.4

Evaluatie: plaatsbepaling van dit onderzoek

Met behulp van de nadere beschouwing van de dualistische en de structurele benaderingen bij de bestudering van kleinschalige activiteiten is
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het mogelijk een antwoord te geven op de vraag, in hoeverre het de voorkeur verdient om met nieuwe studies - dus ook deze - aan te sluiten bij
één van beide. We zullen daarom nu bezien of ze een theoretische en/of
conceptuele basis voor verdere studie bieden, of de gehanteerde methodologie aanknopingspunten biedt en, in laatste instantie, of het mogelijk
is vergelijking van onderzoeksresultaten na te streven.

2.4.1

Plaatsbepaling ten opzichte van de dualistische benadering

De dualistische benadering in de bestudering van kleinschalige activiteiten heeft geenszins geleid tot de opbouw van een duidelijk en hanteerbaar conceptenapparaat. Evenmin is er sprake geweest van een systematische accumulatie van wetenschappelijke inzichten. De constructie
van een theoretisch kader - toch het expliciete, door middel van een
dergelijke systematische accumulatie te bereiken doel van de gehanteerde wetenschappelijke methode - is weinig verder gekomen dan het met
andere woorden en termen aankleden van dualistische en evolutionaire
filosofische schema's. Dit kan, zo kunnen we concluderen op basis van
de beschouwing in par. 2.2, ook niet anders zijn.
In de eerste plaats kunnen de geproduceerde generalisaties niet optelbaar of elkaar aanvullend zijn. De grote verscheidenheid aan definities
en operationalisaties met betrekking tot de 'informele sector' impliceert immers, dat de verrichte studies vrijwel nooit direct vergelijkbaar zijn.
In de tweede plaats blijken die generalisaties elk op zichzelf vaak al
onbetrouwbaar of onjuist. Ook dit is weinig verwonderlijk, gezien het
feit dat er ook op de individuele definiërings- en operationaliseringshandelingen meestal nogal wat aan te merken valt (cirkelredeneringen,
kunstmatige dichotomisering van continue variabelen, willekeurige keuze
van variabelen, ontbreken van een logisch verband tussen definitie en
operationalisatie, e t c ) .
In de derde plaats leiden de achterliggende filosofische en epistemologische opvattingen tot een wetenschappelijke werkwijze die verondersteld
wordt te Ontdekken', maar in werkelijkheid slechts variaties op het
filosofische thema kan opleveren. Die werkwijze leidt namelijk in het
algemeen tot een a-structurele en a-historische benadering van de realiteit. De resultaten ervan - in dit geval algemene uitspraken over de
informele sector - zullen derhalve noodzakelijkerwijs een afspiegeling
zijn van de dualistische, evolutionaire schema's.
De dualistische benadering heeft dus geen algemene 'informele-sectortheorie' opgeleverd die uitstijgt boven het niveau van abstracte en romantische dichotomieën. Een dergelijke theorie laat zich op basis van
de literatuur ook niet construeren, al was het alleen maar vanwege de
onderlinge onvergelijkbaarheid van de gepubliceerde studies. Zij biedt
derhalve geen theoretisch kader dat uitgangspunt voor studie kan zijn.
Zelfs indien de dualistische benadering een dergelijk theoretisch kader
wèl zou kunnen bieden, zou men zich nog moeten afvragen of zo'η kader
wel uitgangspunt van studie màg zijn.
We hebben namelijk gezien dat de filosofische opvattingen achter deze
benadering in combinatie met de gehanteerde methoden dragers zijn van
een bepaalde ideologie. Deze ideologie, zo zagen we ook al, is direct
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strijdig met de belangen van diegenen in wier naam of belang de informele-sectorstudies uitgevoerd heten te worden! Persoonlijk meen ik daarom,
dat deze studies met een flinke dosis scepsis bezien moeten worden.
Dat ik de in de dualistische benadering toegepaste methodologie eveneens
afwijs, zal geen verbazing wekken. De empiristische hypothetisch-deductieve werkwijze is immers a-structureel en a-historisch; en juist om die
reden ondersteunt degene die haar hanteert gewild of ongewild een ideologie die grote sociale en economische ongelijkheid rechtvaardigt en in
stand houdt. Ik heb er voor mijn onderzoek dan ook geen gebruik van gemaakt .
Bovenstaande argumenten tegen theorie en methode van de dualistische
benadering manen tenslotte ook tot oplettendheid wanneer een vergelijkingsbasis voor de resultaten van het eigen onderzoek gezocht wordt.
Van individuele studies die er het produkt van zijn moet met de nodige
voorzichtigheid gebruik worden gemaakt.
Samenvattend kan gesteld worden dat ik geen redenen gevonden heb om met
mijn studie aansluiting te zoeken bij de dualistische benadering en bij
de studies die in het kader daarvan uitgevoerd zijn. In de algemene
theoretische inzichten ervan heb ik weinig vertrouwen, de gehanteerde
methodologie wijs ik af en de resultaten van individuele studies moeten
naar mijn mening in principe kritisch-argwanend beschouwd worden.

2.4.2

Plaatsbepaling ten opzichte van de structurele benadering

Vanuit de structurele benadering van kleinschalige activiteiten wordt
niet getracht aan een (systematische) accumulatie van wetenschappelijke
inzichten rondom die activiteiten alléén te werken. Deze activiteiten
worden gezien als een onderdeel van een totaalstructuur welke uiteindelijk wereldwijde dimensies heeft. Wat men daarom nastreeft, is een bijdrage te leveren aan de formulering van een theoretisch kader van die
totaalstructuur of van grote delen daarvan.
Dat theoretisch kader zal geen verzameling zijn van generalisaties van
objectief waarneembare aspecten van de maatschappelijke realiteit. In
de marxistische wetenschapsbeoefening, waarop de structuralisten zich
baseren, streeft men de wetenschappelijke constructie van verklarende
theorieën na. Deze theorieé'n zijn gedachtenconstructen die, met behulp
van een verzameling abstracte concepten en op basis van aanschouwing
van en reflectie over de realiteit, trachten de ónder de waarneembare
en meetbare oppervlakte van de maatschappelijke verschijnselen gelegen
ordenende principes en wetmatigheden te verwoorden. Ze zullen daarom
noodzakelijkerwijs abstract zijn en wel des te abstracter naarmate ze
algemener zijn (dat wil zeggen op steeds grotere delen van de totaalstructuur betrekking hebben en/of steeds grotere tijdsspannen bestrijken) .
De theorieën en concepten waarmee de structuralisten werken - en aan de
formulering, verbetering of uitbreiding waarvan ze trachten bij te dragen - lenen zich derhalve niet voor directe toetsing, zoals Vellinga
terecht opmerkte (zie 2.3.1 hierboven). Het heeft dus geen zin te proberen om op basis van een enkel empirisch onderzoek de onjuistheid van
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bepaalde delen ervan te bewijzen. Pas wanneer uit meerdere concrete onderzoeken mocht blijken, dat de verklarende kracht van een bepaald concept of een bepaalde abstracte redenering gering is of zelfs nul, zou
men tot verwerping ervan moeten overgaan.
Op basis van de inzichten die de al dan niet op concreet onderzoek gebaseerde verhandelingen van structuralisten ons opleveren kan dus geen
direct toetsend onderzoek uitgevoerd worden. Kan dan misschien op andere wijze aansluiting gezocht worden bij de structurele benadering, bijvoorbeeld door een marxistisch conceptueel kader te hanteren of een
marxistische wetenschappelijke methode toe te passen7
De opmerkingen die ik in 2.3.1 gemaakt heb illustreren dat het niet gemakkelijk is de valkuilen te vermijden en de barrières te overwinnen
welke opdoemen op de weg van de onderzoeker die het marxistische theoretische en conceptuele kader wenst te hanteren. Gebleken is immers dat
men gemakkelijk vervalt in het ongedifferentieerde gebruik van concepten die op verschillende abstractieniveaus thuishoren, of dat men die
abstractieniveaus juist niet goed met elkaar in verband weet te brengen. Ook blijkt het relateren van de theorie aan de realiteit problematisch te zijn. En tenslotte weet men de grenzen, die de onvoldoende
ontwikkeling van dit conceptuele kader aan de gebruiker stelt, niet of
onvoldoende te overschrijden.
Het lijkt niet te gewaagd om bij sommige auteurs en onderzoekers een onvoldoende kennis van dit kader te veronderstellen. De overige zou men,
afgaande op de uitspraak van Harnecker dat wetenschappelijk onderzoek
en wetenschappelijke analyse aan de hand van een marxistisch theoretisch
kader een belangrijk beroep doet op de inventiviteit van de onderzoeker
(1975:32), onvoldoende inventieve vermogens kunnen toeschrijven. Echter,
als het beschikken over een zeer grote mate van inventiviteit een voorwaarde voor het hanteren van het marxistische conceptuele kader is, is
het misschien beter de waarde van dat kader voor concreet onderzoek te
betwijfelen. Ik ben er daarom zelf ook niet mee in zee gegaan.
Zoals Engels al stelde, is het marxisme vóór alles een methode, eerder
dan een doctrine of een verzameling van min of meer met elkaar verband
houdende theoretische vooronderstellingen (Alonso, 1980:102).
Als we 'methode' opvatten in de zin van de kenmerken van de wetenschappelijke procesgang, dan blijkt dat bij de marxistische wetenschappelijke methode onduidelijk blijft, hoe het contact met de realiteit moet
plaatsvinden (we zagen dat in 2.3.2). Ook blijft het een open vraag, op
welke wijze de bevindingen van praktisch onderzoek terugvertaald dienen
te worden naar het hoog-abstracte macroniveau van de 'regionale theorieen'. Het gevolg hiervan is ondermeer dat men in de structurele benadering veelal abstracte begrippen op deterministische wijze op de realiteit toepast, of weinig verder komt dan etikettenplakkerij. Hoewel sommigen meer oog voor de realiteit hebben dan anderen (een aantal auteurs
is bijvoorbeeld van mening dat het onderscheiden van algemene categorieen als 'kapitalistische produktie-eenheden' en 'kleine warenproducenten'
niet betekent dat er in de realiteit geen 'grijze zones' tussen deze
categorieën zullen bestaan; zie bijv. McEwen-Scott, 1978 en Schmukler,
1979), moeten we wat betreft de wetenschappelijke methode in ruime zin
concluderen, dat er ook op dit punt een te groot beroep op de inventiviteit van de onderzoeker wordt gedaan ( H ) .
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Indien we 'methode' opvatten in engere zin, als de fase waarin men vanuit een bepaald theoretisch kader keuzes maakt ten aanzien van de wijze
en technieken van dataverzameling, dan zien we dat de marxistische methode gekenmerkt wordt door a) de keuze voor een historische benadering;
b) de keuze voor een structurele benadering; en c) het opkomen voor de
achtergestelde klassen en groepen (zie ook 2.3.2 hierboven). Deze kenmerken zijn in de structurele benadering van kleinschalige activiteiten
duidelijk herkenbaar. Aangezien ik van mening ben dat voor de problematiek van de onderontwikkeling door de marxistisch geïnspireerde theorieen omtrent imperialisme, afhankelijkheid en structurele heterogeniteit
betere verklaringen worden aangedragen dan door de dualisme- en modernisatietheorieën, heb ik gemeend dat deze drie kenmerken van de methode in
enge zin ook in de door mij te hanteren methode terug te vinden zouden
moeten zijn. Dit betekent dat ik in dit opzicht wèl aansluiting heb gezocht bij de structurele benadering.
De overtuiging, dat in de studies van kleinschalige activiteiten die
uitgaan van de structurele benadering de fase van opzet en uitvoering
van de dataverzameling in het algemeen op de meest acceptabele wijze
plaatsvindt, is natuurlijk ook van invloed op de vergelijking van de
resultaten van mijn onderzoek met die van andere omtrent hetzelfde thema. Ik zal voornamelijk te rade gaan bij studies, die aan deze benadering verwant zijn of er ook direct toe behoren.
Samengevat: met de theoretische kaders en concepten die structuralisten
in het algemeen hanteren heb ik nogal wat moeite en hetzelfde geldt voor
de methodologie voorzover die betrekking heeft op de algemene wetenschappelijke procesgang. Voor wat betreft de methode in enge zin kan ik
me echter wèl vinden in deze stroming. Ik heb daarom een historische,
structurele en met-neutrale onderzoeksbenadering nagestreefd; bovendien
doe ik vooral een beroep op studies waarin een dergelijke methode is
toegepast, wanneer ik de resultaten van mijn onderzoek tracht te vergelijken met die van andere onderzoeken.
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Noten
(1) lien sprekende illustratie daarvoor is het volgende citaat:
'Naast een moderne sector, waarin de produktiviteit hoog is en de organisatie relatief
efficiënt, bestaan er zodoende economische sectoren met een technologisch-organisatorische structuur welke behoort tot voorgaande - soms primitieve - stadia van moderniteit
(Bolivia, DGE, 1980:7).
(2) Zelfs handelt men daarbij in stri]d met de gekozen methode: als Van Dijk stelt
'Indien de geformuleerde hypothesen logisch voortvloeien uit een theorie, dan mag
toetsing van de hypothesen gelden als toetsing van de theorie' (zie pag. 42 hierboven), dan had hij het idee van het bestaan van de informele sector in Ouagadougou en
Dakar moeten verwerpen op het moment dat hij vond dat de kenmerken die men in het
algemeen aan die sector toeschrijft (die van het ILO-rapport over Kenya) niet herkenbaar waren.
(3) Hoe dit wetenschappelijke 'kennen' opgevat moet worden en waarmee het verschilt
van het beschrijven van empirisch waarneembare feiten, wordt door llarnecker met het
volgende voorbeeld duidelijk gemaakt:
'Er bestaat een groot verschil tussen het beschrijven van iets - de zichtbare eigenschappen ervan tonen - en het kennen van iets. Wanneer een zieke aan de arts uitlegt
wat hij precies voelt, dan beschrijft hij slechts de symptomen van zijn ziekte. De
arts is in staat op grond van deze symptomen een bepaalde ziekte te diagnostiseren;
bijvoorbeeld: blinde-darmontsteking. Ilij vat in één woord de lange symptoombeschrijving van de patiënt samen. Dit woord impliceert een kennis van de ziekte. Om een
bepaalde ziekte te kunnen diagnostiseren is het noodzakelijk de eenheid te vatten
welke het mogelijk maakt alle verschillende symptomen te begrijpen. Op dezelfde wijze
is het, om een object te kunnen definiëren, noodzakelijk dat men in staat is de
eenheid of de organisatie van de elementen, die ertoe dienen het in eerste instantie
te beschrijven, te ontdekken' (1975:15).
(4) Over deze indeling besLaat geen overeenstemming. Zo schreef Vellinga:
The Althusserian systematization of Marx' wriLings (...) distinguishes three majn
substructures in a societal structure: the economic structure, the ideological structure, and the legal-political structure. We will adhere to the original Marxian distinction between the economic (production), social (classes) and political (organization of the State) orders (cf. Letter by Marx to Annenkow, 28-ΧΠ-1846)' (1979:4).
(5) Met gaat hier, zoals de term al aanduidt, om de sociale relaties die mensen met
elkaar ontwikkelen rondom de produkLie:
'In production, humans not only act on nature, but also on each other - they produce
by co-operating and mutually exchanging activities. ''In order to produce they enter
into definite connections and relations wi tli one another and only within these social
connections and relations does their action on nature, does production, take place!''
(Marx, 1972,c:81)' (Peet, 1980:12).
Harnecker (1975:18) legt door middel van een citaat van Marx uit wat de spil is waar
het in deze relaties om draait:
'Het is (...) ''de directe relatie die bestaat tussen de eigenaren van de produktiemiddelen en de directe producenten'' welke ons ''het diepst verscholen geheim, de
verborgen basis van elke sociale constructie'' openbaart (liet Kapitaal, III, p.733).'
(6) Zoals Moser (1978:1057) opmerkt:
'Marx's concern was with the capitalist mode of production and he only superficially
characterized pre-capitalist modes and the transitional forms with emerge during the
passage from one mode to another. As a result these have been described in a variety
of ways, while a proliferation of modes of production have been characterized by those
working within this framework.'
(7) Harnecker (1975:29) legt uit:
'De specifieke concepten van het economische niveau van de kapitalistische produktie-
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wijze - abstracte arbeid en concrete arbeid en daarmee verbonden ruilwaarde en gebruikswaarde, meerwaarde, constant en variabel kapitaal, etc. - zijn concepten die er
alleen loc djenen om op wetenschappelijke wijze het economische niveau van de kapitalistische produktiewijze te bestuderen; de bestudering van het economische niveau van
de produktiewijze op basis van slaverni|, of de socialistische produktiewijze, vereist
andere specifieke concepten.'
(8)

Deze term is van Breman, die daarmee refereert aan de term 'informele sector'.

(9) Zo stelden Marx en Engels (in Peet, 1980:14):
'... each stage (of history) contains a material result, a sum of productive forces, a
historically created relation to nature and of individuals to one another, which is
handed down to each generation from its predecessor: a mass of productive forces,
capital funds and circumstances, which on the one hand is indeed modified by the new
generation, but on the other also prescribes for it its conditions of life and gives
it a definite development, a special character...'
(10) Zo'n regionale theorie is nog voor geen enkele produktiewijze geheel ontworpen.
De kapitalistische produktiewijze is vooral dankzij Marx zelf nog het meest vergaand
bestudeerd. Zie ook de noten 6 en 7 hierboven.
(11) Uitermate illustratief hiervoor is het volgende voorval. Een in Latijns-Amcrika
niet geheel onbekende socioloog, die o.a. een uitstekende, maar abstracte marxistische
analyse van waarde-overdracht vanuit de landbouw naar andere sectoren van de economie
in Mexjco heeft geschreven, liet zich, toen ik hem vroeg naar de mogelijkheden de elementen van een dergelijke analyse (met name de concepten) in een concreet onderzoek
toe te passen, ontvallen: 'Laat anderen daar hun hoofd maar over breken...'
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3

HET ONDERZOEK: UITWERKING, UITVOERING EN BETEKENIS

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen een drietal zaken aan de orde komen.
We beginnen met de uitwerking van de nog niet gespecificeerde onderzoeksvragen, in paragraaf 3.2. Eerst geef ik daarbij aan welke suggesties uit de literatuur de opzet van mijn onderzoek mede gestuurd
hebben (3.2.1). Daarna wordt een 'ideaalschema' voor onderzoek gepresenteerd, een schema dat wellicht ook als leidraad kan dienen voor andere onderzoeken op het terrein van de ontwikkelingsmogeljkheden van
kleinschalige activiteiten in de Derde Wereldlanden (3.2.2).
Daarna komen in paragraaf 3.3 de opzet en de uitvoering van het onderzoek te velde aan bod. Uitgelegd wordt eerst welke problemen zich voordeden bij de dataverzameling (3.3.1). Vervolgens worden de algemene opzet en de uitvoering geschetst (3.3.2), waarna de gang van zaken ten
aanzien van de interviews bij de produktie-eenheden nader toegelicht
wordt (3.3.3).
Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een evaluatie van de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek - en daarmee van deze studie
(paragraaf 3.4). Ik zal ingaan op de vraag, in hoeverre een volledig en
representatief beeld van de realiteit is verkregen (3.4.1) en geef vervolgens aan, hoe de produktie-eenheden in de bestudeerde sector uiteindelijk naar omvang in een aantal categorieën zijn ingedeeld (3.4.2).

3.2

Een verdere uitwerking van de probleemstelling

Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, leidt de analyse van de
literatuur omtrent kleinschalige activiteiten in de Derde Wereldlanden
tot de conclusie dat er geen algemeen theoretisch en conceptueel kader
bestaat dat zich leent voor verdere toetsing. Noch binnen de dualistische, noch binnen de structurele benadering is het (tot nog toe7)
gelukt een dergelijk kader op te bouwen.
In mijn onderzoek ben ik daarom voornamelijk exploratief te werk gegaan. Ik heb getracht een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van
de factoren die van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van
kleinschalige produktie-eenheden in de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes. Daarbij opteerde ik voor een methode welke
historisch en structureel van aard zou moeten zijn.
De invulling van de algemene vragen die ik me daarbij stelde (de vragen
betreffende resp. de interne organisatie, de externe relaties en de
dynamiek in de ontwikkeling van de produktie-eenheden in de sector; zie
Hoofdstuk 1, par. 1.3) is natuurlijk niet willekeurig gebeurd. De discussie rondom de kleinschalige activiteiten heeft genoeg suggesties opgeleverd omtrent de mate waarin en de wijze waarop een aantal factoren
van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van die activiteiten.
In die zin hoeft verder onderzoek geenszins ongericht plaats te vinden.
Voor de opzet van mijn veldonderzoek heb ik de eisen die ik aan de te
hanteren methode stelde gecombineerd met de suggesties uit de literatuur die mij zinnig en bruikbaar voorkwamen voor de nadere invulling
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van de onderzoeksvragen. Het 'ideaalschema' dat daaruit resulteerde heb
ik steeds zoveel mogelijk aangehouden bij de verzameling van mijn onderzoeksgegevens. Vanzelfsprekend heeft het als basis gediend voor de
verdere analyse van de onderzoeksgegevens, waardoor het - zij het in
minder strakke vorm - terug te vinden is in de opbouw van die delen van
deze studie welke het resultaat van die analyse zijn (de Hoofdstukken 5
t/m 11).

3.2.1

Suggesties uit de literatuur

Meerdere auteurs hebben zich bezig gehouden met de vraag hoe de bestudering van kleinschalige activiteiten en daarmee samenhangende problemen rondom werkgelegenheid en armoede zou kunnen plaatsvinden zonder te
vervallen in de uitersten van simplistische dualistische beschouwingen
enerzijds en hoog-abstracte structuralistische anderzijds. Het moet mogelijk zijn, het midden te vinden tussen monografieën die algemene wetmatigheden formuleren op basis van één enkele 'case-study' en verhandelingen waarin de realiteit van de onderontwikkelde maatschappijen
verklaard wordt vanuit de algemene (theoretische) categorieën van het
'kapitaal', aldus Hugon (1980,a:255). We zullen hieronder de bijdrage
van enkele belangrijke auteurs - resp. Tokman, Bromley en Gerry, en
Hugon - samenvatten.
a)

Tokman

Tokman (1978) stelt voor uit te gaan van situaties van 'heterogene subordinatie' van verschillende subsectoren van de informele sector.
Om de kans op een evolutionaire groei (groei van het aantal tewerkgestelden bij stijgende inkomensniveaus) voor een bepaalde categorie
kleinschalige activiteiten te kunnen inschatten, moeten we onze aandacht vooral richten op hun toegang tot de verschillende markten - met
name de afzetmarkten. De vraag die men zich moet stellen is of deze al
dan niet beperkt is, of in de toekomst beperkt zal worden door de vestiging en/of expansie van één of enkele 'formele' bedrijven in de tak
van economische bedrijvigheid welke men beschouwt. Waar dergelijke bedrijven de markt betreden, zullen ze deze namelijk op oligopolistische
wijze gaan domineren. De ontwikkeling van de kleinschalige activiteiten
wordt bij een oligopolistische marktcontrole door 'formele' bedrijvigheid tot een afhankelijke ontwikkeling gemaakt.
Dit onderschikkingsproces kan niet tegengehouden worden. Het kan hoogstens vertraagd worden door het bestaan van bepaalde 'marktimperfecties' . Hiertoe rekent Tokman vooral sociale en culturele factoren, zoals organisatie van de produktie op basis van familierelaties, of het
voortbestaan van bepaalde consumptiegewoonten die het koopgedrag direct
beïnvloeden.
Tokman heeft deze gedachten op inzichtelijke wijze toegepast op verschillende takken van economische bedrijvigheid (handel, diensten en
produktieve activiteiten, alsmede onderdelen van elk). Het belang van
de toegang tot de verschillende markten voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden wordt daarbij goed duidelijk gemaakt .
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Niettemin kleeft aan Tokman's benadering het bezwaar, dat daarin toch
van een min of meer concrete en reëel bestaande formeel-informeel dichotomie wordt uitgegaan O ) . Bovendien worden niet-economische factoren nogal gemakkelijk op de grote hoop van 'marktimperfecties' gegooid.
Daardoor ontstaat het gevaar dat ze onvoldoende beschouwd worden als
factoren welke van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden
van kleinschalige activiteiten. Tenslotte lijkt Tokman aan de directe
en concrete relaties tussen grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid wel erg weinig aandacht te besteden (zie Tokman, 1978:108 e.V.).
b)

Bromley en Gerry

Het startpunt van de verhandelingen van Bromley en Gerry (1979 a en b)
is de armoede waarin grote delen van de bevolking in de Derde Wereld
verkeren, met name in de steden. Deze groepen kunnen nauwelijks verbetering brengen in hun situatie, vanwege hun nadelige positie op de
arbeidsmarkt.
Deze situatie van 'poverty-in-employment' kan volgens Bromley en Gerry
beter begrepen worden door de dichotomie 'loonarbeid' versus 'zelfstandige arbeid' te verfijnen. Alle vormen van arbeid die geen 'stabiele
loonarbeid' zijn noemen ze 'casual work'. Ze onderscheiden er vier:
'short-term wage-work', dat wil zeggen loonarbeid van beperkte of
zeer beperkte duur;
'disguised wage-work', i.e. werk dat aangenomen wordt van een bedrijf dat doet aan uitbesteding van een deel van het produktieproces ('outputting'), alsmede verkoopactiviteiten op commissiebasis;
'dependent work', dat zijn de werkzaamheden van personen die voor
het uitvoeren ervan afhankelijk zijn van een bepaald bedrijf, voor
wat betreft hun'inputs'of ook hun afzet;
'true self-employment', de in werkelijke zelfstandigheid uitgevoerde arbeid.
Deze 'vormen van werk- of produktierelaties' kunnen ook op bedrijfsniveau beschouwd worden: 'By analogy, our typology of casual work may
be applied to small firms based on family labour, partnership, or wagelabour' (1979,a:8).
Met behulp van deze verfijning in de vormen van werkrelaties kunnen
vormen van (verborgen) subordinatie herkend worden die men over het
hoofd zou zien wanneer gewerkt wordt met traditionele dichotomieën
zoals loonarbeid versus zelfstandige arbeid. Overigens moet dan ook de
rol van de Staat in de beschouwing meegenomen worden - met name voor
wat betreft de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de
invloed op het beleid van pressiegroepen (met name die van werkgevers
en die van werknemers). De auteurs stellen:
'Our classification into stable wage-work and casual work, and the division of
casual work into four main categories, is intended to form the basis for a focus
on relationships between large and small firms, between firms and workers, and
between the State and the labour process' (1979,a:7).

Het antwoord van de armen op hun situatie van 'poverty-in-employment',
zo stellen Bromley en Gerry verderop vast, bestaat vaak hierin dat men
zich organiseert in bepaalde sociale verbanden. Deze kunnen gebaseerd
zijn op traditionele organisatievormen als 'roterende krediet-organisaties op basis van (traditionele) etnische of kasteverbanden, maar ook
op niet-traditionele vormen van organisatie, zoals samenwerkingsverban-
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den binnen bepaalde beroepsgroepen (bijv. straathandelaren; 1979,b:
308).
Tenslotte zijn beide auteurs van mening dat vooral ook moet worden gekeken naar veranderingen in de positie van individuen of bedrijven op
het continuüm van 'werkrelaties' en naar de oorzaken daarvan. Zelf
wijzen ze op een aantal veranderingsprocessen in de (macro-)organisatie van de economie, die stabiliserend of destabiliserend werken op de
omvang en de samenstelling van het leger van de 'casual poor'.
De benadering van Bromley en Gerry lijkt beduidend veelomvattender dan
die van Tokman. De tot een afhankelijke ontwikkeling van de kleinschalige activiteiten leidende oligopolistische marktdominantie door formele-sectorbedrijven - kern van Tokman's betoog - is slechts één van de
vier 'casual workingrelationships' die Bromley en Gerry onderscheiden.
De laatsten streven dan ook een (meer genuanceerde) totaalbenadering na
(1979,b:305). In feite staat hun benadering zeer dicht bij de structurele; ze laten eigenlijk alleen het beperkende abstract-theoretische en
conceptuele kader achterwege. Hun benadering gaat daarmee vrijwel geheel in de richting die ik zelf voorsta.
Mijn enige punt van kritiek is, dat aan de interne produktie-organisatie van de kleinschalige eenheden geen aandacht besteed wordt. Ook de
invloed welke deze op het aangaan van externe produktierelaties en de
reproduktie daarvan kan hebben valt daarmee buiten het kader van hun
beschouwing.
c)

Hugon

Hugon (1980, a en b) s t a a t een benadering voor waarin bezien wordt hoe
globale economische mechanismen, zoals de o r g a n i s a t i e van de markten en
de accumulatie van 'rijkdommen' in de steden, in verband staan met specifieke typen van o r g a n i s a t i e van de arbeid en s o c i a l e r e l a t i e s (1980,
a:256). Ook h i j benadrukt het f e i t dat we rekening moeten houden met de
h e t e r o g e n i t e i t waarmee we ons in de r e a l i t e i t geconfronteerd zien. Net
a l s Tokman s t e l t h i j daarom een benadering naar type a c t i v i t e i t voor:
'La t r è s grande hétérogénité des a c t i v i t é s recouvertes par l e seLteur informel
i n t e r d i t de penser les déterminations par le c a p i t a l qui pourraient s'appliquer
aux s e r v i c e s personnels comme aux a r l i s a n a t s de production, au commerce de mic r o d é t a i l comme aux a c t i v i t é s tie récupération; i l p a r a î t plus pertinent de r e chercher des l o i s spécifiques de fonctionnement ou de réproduction pour chacune
des a c t i v i t é s s p é c i f i q u e s . ' (idem:254).

Op basis van de kennis welke er nu voorhanden i s in de vorm van r e s u l taten van vooral kleinschalig onderzoek kunnen we concluderen, aldus
Hugon, dat er sprake i s van een grote mate van h e t e r o g e n i t e i t . Deze
betreft de i n t e r n e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r van verschillende typen k l e i n schalige a c t i v i t e i t e n , de aard van de s o c i a l e klassen die produkten
en diensten ervan consumeren, de mate waarin ze afhankelijk zijn van
grootschalige a c t i v i t e i t e n , alsmede de aard van de ontwikkeling en de
factoren die daarop van invloed zijn (1980,b:414).
De grote verscheidenheid aan determinerende factoren die te zamen verantwoordelijk zijn voor de h e t e r o g e n i t e i t van de concrete r e a l i t e i t
kunnen we in hun werking s l e c h t s structureren op een meer theoretisch
niveau (idem). In e e r s t e i n s t a n t i e doet Hugon dat aan de hand van een
analyse op het niveau van verschillende markten, te weten de k a p i t a a l 64

markt, de arbeidsmarkt en de afzetmarkt voor goederen en diensten. Voor
alle drie bekijkt hij met name ook de invloed van sociale en sociaalculturele factoren. Bij de bespreking van de relaties van kleinschalige
activiteiten met de arbeidsmarkt houdt hij ook rekening met sociale
produktierelaties en de invloed van de sociale structuur daarop (2).
In tweede instantie bespreekt Hugon de differentiële invloed op de ontwikkeling van kleinschalige activiteiten welke uitgaat van hun relaties
met: a) het platteland, b) de kapitalistische sector, c) de huishoudens
en families, d) de Staat.
Het werk van Hugon verliest aan overzichtelijkheid doordat hij erop uit
lijkt te zijn alle determinerende factoren voor èlk verschillend type
van activiteit aan te geven, om tenslotte het geheel te integreren.
Zijn benadering combineert elementen van die van Tokman en Bromley en
Gerry, maar op een wat ondoorzichtige wijze. Méér dan de andere auteurs
wijst hij echter op het belang van verschillende vormen van interne
organisatie van de produktie en de sociale relaties binnen de eenheden
zelf.
Minder waardering heb ik voor het stad-platteland dualisme waar Hugon
expliciet vanuit blijkt te gaan. De categorieën 'kapitalistische sector' en 'huishoudens enerzijds en het 'platteland' anderzijds sluiten
elkaar zeker niet uit.

3.2.2

Een schematisch onderzoekskader

Op tweeërlei wijze heb ik gebruik gemaakt van de hierboven weergegeven
pogingen om een tussenbenadering te vinden tussen simplistische dualistische beschouwingen aan de ene kant en dito structurele beschouwingen
aan de andere kant. In de eerste plaats hebben ze mij doen besluiten
het onderwerp van mijn studie te beperken. Zoals al in Hoofdstuk 1 is
aangegeven, heb ik gekozen voor de bestudering van één enkel type activiteit op één plaats. In de tweede plaats heb ik er op selectieve wijze
elementen aan ontleend welke in een studie die uitgaat van een dynamische en structurele benadering in mijn ogen niet mogen ontbreken.
Deze elementen heb ik evenwel enigszins gestructureerd, terwijl ik er
bovendien nog enkele aan heb toegevoegd. Daarbij heb ik me laten inspireren door het idee van het bestaan van een 'combinatie van produktieverhoudingen' - zoals onder anderen door Harnecker naar voren is gebracht (zie par. 2.3.1 hiervóór) - èn door de marxistische indeling van
de maatschappelijke totaalstructuur in een economische, een sociale en
een juridisch-politieke en ideologische structuur. Het eerste betekent
dat er van uitgegaan is, dat de aard van de interne produktiestructuur
en -organisatie van invloed zal zijn op de aard van de relaties welke
naar buiten toe ontstaan of ontstaan zijn. Het tweede houdt in dat ik
het totaal der externe relaties geordend heb naar het niveau van de
maatschappelijke orde waarop zij zich voordoen. Het resultaat is een
schematisch kader voor onderzoek dat beschouwd mag worden als de uitwerking van de tweede, de derde en de vierde hoofdvraag van onderzoek
van de probleemstelling, zoals geformuleerd in par. 1.3 van Hoofdstuk
1. Alvorens dat kader te presenteren zal ik eerst nog enkele aanvullende opmerkingen bij deze vragen maken.
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De onderzoeksvragen 2,3 en 4 betreffen respectievelijk:
A.
В
С

de interne organisatie van de eenheden in de sector
hun externe relaties
de veranderingen van beide in de loop der tijd.

In alle drie gevallen is het de bedoeling na te gaan, welke variaties
zich daarbij voordoen en wat daaruit geconcludeerd kan worden met be
trekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige een
heden in de sector.
Deze vragen zijn zó opgesteld, dat niet direct en uitsluitend naar de
situatie van de kleinschalige eenheden werd gekeken. Ik heb bewust niet
getracht reeds van te voren - vóórdat begonnen werd met de dataverzameling in Agudscalientes - vast te leggen welke eenheden als 'kleinschalig beschouwd zouden moeten worden om vervolgens alleen díé eenheden
in het onderzoek te betrekken.
Ten eerste zou het uitermate onverstandig zijn alléén kleinschalige
eenheden te bestuderen. Immers, juist door de structuur en de situatie
van de kleinere eenheden te vergelijken - welke zijn de overeenkomsten
en welke de verschillen9 - met die van de grotere, kunnen belangrijke
aanwijzingen verkregen worden omtrent de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinere eenheden.
Daarnaast beïnvloeden de eenheden van verschillende typen of omvang
eikaars functioneren; direct, via uitbestedings- of opkooprelaties, of
indirect, door concurrentie, beïnvloeding van het overheidsbeleid, etc.
Daarom moeten ook van de grotere de externe relaties nagegaan worden.
Tenslotte is, juist wanneer voor een historische, dynamische benadering
gekozen wordt, kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van de eenheden die nu tot de grotere behoren onontbeerlijk: veelal zijn ze zelf
als kleinere eenheden begonnen.
Ten tweede ben ik van mening dat het onjuist is, de heterogene realiteit met een tweedeling vooraf te benaderen. Zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen, bestaat er bovendien geen theoretisch kader dat een
voldoende handvat voor een dergelijke handelwijze biedt. Mijns inziens
moet rekening gehouden worden met het feit dat zowel binnen de categorie van 'grootschaliger' als die van 'kleinschaliger' eenheden belangrijke verschillen kunnen bestaan. Wat betreft de eerste mag men bijvoorbeeld veronderstellen, dat alleen de allergrootste in staat zullen
zijn de markten of het overheidsbeleid in hun voordeel te beïnvloeden,
of dat de wat minder grote en met een verouderde technologie werkende
bedrijven relatief kwetsbaar zijn voor veranderingen in de externe omstandigheden (en daarom eerder tot uitbesteding zullen overgaan). Ten
aanzien van de tweede mag verwacht worden dat een individuele thuiswerker op meerdere punten anders zal opereren dan een bedrijfje met enkele
loonarbeidskrachten, bijvoorbeeld wat betreft de wijze van afzet van de
produktie of de toegang tot kredietbronnen.
In mijn onderzoek heb ik derhalve produktie-eenheden van verschillende
omvang (qua aantal werkzame personen) opgenomen. Ik meende dat een onderverdeling in verschillende categorieën a posteriori gezocht zou kunnen worden aan de hand van aspecten van de interne produktie-organisatie der onderzochte eenheden, eventueel in combinatie met één of meerdere kenmerken van hun externe relaties. Schmukler (1979) heeft laten
/ïen dat een dergelijke werkwijze vruchtbare resultaten kan opleveren.
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Laten we nu bezien hoe naar mijn mening de bovengenoemde onderzoeksvragen nader uitgewerkt kunnen worden.
(ad A) Voor een goed begrip van het functioneren van economische activiteiten is een inzicht in de aard en structuur van de interne organisatie een vereiste. In de structurele benadering is dit punt regelmatig
veronachtzaamd, omdat men vaak teveel is uitgegaan van de determinerende invloed van de kapitalistische sectoren op het functioneren van de
niet-kapitalistische. Steeds meer wint echter de overtuiging terrein,
dat de aard en de intensiteit van de relaties welke kleinschalige eenheden verbinden met de andere elementen van de sociale formatie waarvan
zij deel uitmaken, mede afhankelijk zullen zijn van de wijze waarop ze
intern georganiseerd zijn (3). Bestudering van de interne produktieorganisatie is natuurlijk ook noodzakelijk om de omvang van de werkgelegenheid en de inkomensniveaus in de kleinschalige eenheden te achterhalen.
Een viertal aspecten moet mijns inziens aan de orde komen bij een analyse van de interne organisatie van de produktie. Deze zijn vooral afgeleid van die welke Buch-Hansen (1977:27,28) hanteert om 'produktiewijzen' van elkaar te onderscheiden t*0.
de produktiekrachten (A.l), zowel wat betreft hun omvang als hun
niveau. Te onderscheiden zijn enerzijds de produktiemiddelen
(A.l.l) - waarbij vooral gedacht moet worden aan de produktieinstrumenten (machines en werktuigen) - en anderzijds de arbeidskrachten (A.l.2). Met het niveau van de produktiekrachten wordt in
het eerste geval het technologische niveau bedoeld; in het tweede
geval gaat het behalve de leeftijd en het geslacht van de werkende
personen vooral ook om hun opleidings- en scholingsniveau en hun
ervaring.
de sociale produktierelaties (A.2), waarbij gedacht moet worden
aan het eigendom van de produktiemiddelen (A.2.1), de toeëigening
en verdeling van de inkomsten (oftewel de beloning van de produktie factoren; A.2.2) en de arbeidsomstandigheden (A.2.3). Om deze
te kunnen begrijpen zal het soms noodzakelijk zijn de sociaalculturele en ideologische factoren waarop ze mede gebaseerd zijn
in de beschouwing op te nemen (deze komen ook verderop nog aan
bod, onder B.3).
het doel van de produktie (A.3). In eerste instantie moet aan een
onderscheid in eenvoudige reproduktie enerzijds en uitgebreide reproduktie anderzijds gedacht worden. Binnen de laatste valt dan
zowel te denken aan het streven naar een bevredigend inkomen (uitgebreide reproduktie tot een bepaalde grens) als aan een streven
naar winstmaximalisatie (onbeperkte groei en/of vergroting van het
inkomen).
—
het klassebewustzijn van de producenten (A.A): het kan van belang
zijn te weten, hoe men de eigen positie (inclusief de relaties met
andere economische entiteiten) ervaart.
Alle vier de aspecten, A.l tot en met A.4, kunnen, alleen of in onderlinge samenhang, bepalend zijn voor de mate waarin en de wijze waarop
zich exne relaties ontwikkelen. De kwantiteit en de kwaliteit van de
produktiekrachten bijvoorbeeld, bepalen de produktie-omvang en daarmee
de toegang tot bepaalde deelmarkten, zowel aan de kant van de afzet als
die van de 'inputs' en de produktiefactoren. En, om nog een voorbeeld
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te geven, als het doel van de produktieve activiteit slechts de overleving van het huishouden van de producent is, zal deze zich om de negatieve kanten van het doen van aangenomen werk (lage betaling, onzekerheid) niet zo druk maken zolang die overleving niet in gevaar komt.
Het eerste aspect (A.l) levert ons bovendien gegevens op omtrent de omvang en de aard van de werkgelegenheid, terwijl het tweede (A.2) informatie kan verschaffen aangaande de inkomensniveaus, met name in de
kleinschalige eenheden.
(ad B) Onze belangstelling moet natuurlijk vooral ook uitgaan naar de
structurele positie van de eenheden in de sector, dat wil zeggen naar
hun externe relaties. Dergelijke relaties kunnen ingedeeld worden naar
de verschillende niveaus van de maatschappelijke orde waarop ze zich
voordoen.
—
Van groot belang zijn de relaties op het niveau van de economische
structuur (B.l).
In de eerste plaats valt te denken aan de relaties tot het totaal
der van belang zijnde economische actoren, in de zin van de positie ten aanzien van de verschillende markten (B.1.1). Bestudering
van dit type relaties leert ons voor de verschillende categorieën
van produktie-eenheden binnen welke grenzen de mogelijkheden van
aan- en verkoop zich bewegen. Aan de 'input'-zijde valt te denken
aan de relaties met: a) de markten voor grondstoffen, hulpgoederen
en halffabrikaten; b) de markten voor produktiemiddelen, met als
submarkten de geldmarkt, de kapitaalgoederenmarkt (werktuigen en
machines) en de technologiemarkt (techologie en kennis daarover);
c) de arbeidsmarkt; en d) de dienstenmarkten. Aan de 'output'zijde onderscheiden we 3 verschillende deelmarkten: a) bedrijven
en instellingen in de particuliere sector; b) overheidsinstellingen; en c) huishoudens (particuliere consumenten).
In de tweede plaats moet nagegaan worden in hoeverre - en hoe binnen de grenzen van de positie ten aanzien van de verschillende
markten de bewegingsvrijheid beperkt wordt door economische relaties van een concreet en duurzaam karakter (B.l.2). Hierbij denk
ik zowel aan uitbestedingsrelaties en relaties met vaste leveranciers en/of opkopers, als aan de band met het huishouden als economische eenheid. Te verwachten valt dat dit type relaties vooral
in het geval van de kleinere eenheden van sterke invloed is op de
ontwikkelingsmogelijkheden.
Wat betreft de niet- (of niet-direct) economische relaties mogen
zeker de relaties op het niveau van de sociale structuur (B.2)
niet vergeten worden. Nagegaan moet worden of en in hoeverre de
producenten en ondernemers deel uitmaken van sociale relatienet
werken die voor het functioneren van hun produktie-eenheid van be
lang zijn. Lidmaatschap van geïnstitutionaliseerde (belangen-) organisaties (B.2.1) zal vooral onder de grotere ondernemers kunnen
voorkomen. Informele sociale relaties (B.2.2), zoals familie- en
vriendschapsrelaties, relaties op basis van nabuurschap of van ri
tuele verwantschap, en ook 'patroon-cliënt'-relaties kunnen in
principe voor alle producenten en ondernemers belangrijk zijn.
Relaties met de juridisch politieke structuur (B.3) moeten zeker
ook in het onderzoek opgenomen worden. In de eerste plaats is het
van belang te weten welke wetten en voorschriften van belang kun68

nen zijn voor het functioneren van de bestudeerde eenheden en ook
welke controle op de naleving ervan wordt uitgeoefend (B.3.1). Zowel de regels en wetten zelf als de wijze van controle erop kunnen
immers bepaalde categorieën eenheden bevoordelen en andere juist
benadelen. In de tweede plaats is het natuurlijk belangrijk te
achterhalen, of het overheidsbeleid (B.3.2) al dan niet discriminerend uitwerkt voor bepaalde categorieën van eenheden, alsmede in
hoeverre en door wie politici en overheidsfunctionarissen beïnvloed kunnen worden om het beleid zodanig aan te passen dat bevoordeling van een bepaalde groep bedrijven het gevolg is.
Tenslotte is het ook noodzakelijk aandacht te schenken aan de invloed van culturele en ideologische factoren (B.A). Deze zijn met
name van belang omdat ze vaak van invloed zijn op de eerdergenoemde typen van relaties. Wanneer de producent een vrouw is kan haar
rol in het huis en de huishouding resulteren in een sterke onderlinge verwevenheid van het functioneren van de produktie-eenheid
en dat van het huishouden, zeker waar de opvattingen daaromtrent
conservatief-westers zijn. Ook is het vaak zo dat grote ondernemers en hogere overheidsfunctionarissen eenzelfde (sub-)cultuur
delen en dezelfde opvattingen en ideeën hebben, hetgeen natuurlijk
van invloed op het overheidsbeleid kan zijn.
Een verdere indeling van deze factoren stel ik hier niet voor.
Naar mijn mening moet bij het onderzoek naar de relaties op het
economische, het sociale en het politiek-juridische vlak doorlopend rekening gehouden worden met het feit dat er mogelijk achterliggende culturele en ideologische factoren meespelen. Welke factoren van belang zijn, komt dan vanzelf naar voren.
(ad C) Om niet alleen een statische momentopname te verkrijgen moet ook
de dynamiek in de ontwikkeling van de eenheden bestudeerd worden. Zo
kan achterhaald worden of al dan niet van een 'evolutionaire' ontwikkeling (méér personen zijn opgenomen bij stijgende inkomensniveaus)
sprake is geweest. Tevens krijgt men daardoor zicht op de factoren die
van invloed zijn geweest op processen van groei en inkrimping en van
inkomensverbetering c.q. -daling.
In principe betekent dit dat getracht moet worden na te gaan, welke
kwalitatieve en/of kwantitatieve veranderingen zijn opgetreden in de
aspecten A en В en hun subthema's vanaf de oprichting of het ontstaan
van de bestudeerde eenheden tot het moment van onderzoek. De beginsi
tuatie zélf moet natuurlijk ook in het onderzoek betrokken worden. Te
bestuderen zijn derhalve:
de beginsituatie wat betreft de interne organisatie (aspect А
hierboven, met de subthema's A.l t/m A.5 en hun onderverdelingen)
en de veranderingen daarin tot op heden ( C l , met de corresponde
rende onderverdeling);
de beginsituatie met betrekking tot de externe relaties (aspect В
hierboven, met de subthema's B.l t/m В.Д en hun onderverdelingen)
en de veranderingen daarin tot op heden (C.2, met de corresponde
rende onderverdeling).
Elk 'ideaalschema' voor onderzoek kan waarschijnlijk verder uitgebreid,
of juist ingekrompen worden. Dit geldt ook voor het hierboven gepresen
teerde.
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Aan de ene kant is het mogelijk dat het schema vereenvoudigd kan worden, bijvoorbeeld als blijkt dat niet alle elementen ook daadwerkelijk
onderzocht kunnen worden, of dat ze alleen onvolledig 'onderzoekbaar'
zijn. Zo zal het achterhalen van de vroegere ontwikkeling vrijwel altijd op problemen stuiten, vooral ook omdat bij kleinschalige eenheden
een boekhouding of een andere vorm van registratie maar zelden wordt
gevoerd.
Aan de andere kant biedt het schema geen uitputtende opsomming van alle
feiten en feitjes waarmee rekening gehouden zou moeten worden. Een volledige detaillering vooraf lijkt mij ook onmogelijk: men kan van te
voren onmogelijk inschatten wat de realiteit in zich bergt aan belangwekkende feiten en verschijnselen. Het schema zoals hier opgesteld zorgt
er wèl voor dat de belangrijkste categorieën van factoren niet vergeten
worden bij het concrete onderzoek. De gedetailleerde invulling zal echter afhangen van het doel dat de onderzoeker zich stelt en van de mate
van inventiviteit waarover deze beschikt. Deze zullen in belangrijke
mate bepalend zijn voor de vraag, welke elementen, structuren en relaties hij of zij als belangrijk identificeert of ook daadwerkelijk weet
te ontdekken.
Naar mijn overtuiging biedt bovenstaand schema een goede middenweg
tussen onvolledige overdenking vooraf enerzijds en overdreven a priori
detaillering anderzijds. Voor mij is het een zeer bruikbaar instrument
geweest om de complexe structuur en ontwikkeling van de kleding- en
textielartikelensector in Aguascalientes te bestuderen. Het beeld dat
ik van deze sector heb gekregen is, blijkens reacties ter plekke op een
uitgebreid voorlopig verslag, een goede weerspiegeling van de realiteit
zoals die ervaren wordt door degenen die de sector goed kennen.

3.3

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nu de belangrijkste vragen zijn uitgewerkt in een schema voor onderzoek, kan uiteengezet worden hoe het onderzoek is uitgevoerd. Eerst zal
ik ingaan op de voornaamste problemen die zich ten aanzien van de dataverzameling onder de eenheden van de bestudeerde sector voordeden en
deze derhalve beslissend beïnvloed hebben. Vervolgens vertel ik hoe ik
het onderzoek daarna ingericht en uitgevoerd heb.

3.3.1

Voornaamste problemen rondom de dataverzameling

Een belangrijk probleem met dit soort van onderzoek is dat de eenheden
die het onderwerp van onderzoek zijn niet of maar gedeeltelijk geteld,
geregistreerd, of gewoon bekend zijn; of, zoals Schmitz het uitdrukt,
'The world of small-scale producers is in most cases an uncharted territory' (1982:442). Dat betekent dat de onderzoekspopulatie onbekend
is. Soms is deze gering van omvang en kan ze via enig speurwerk door de
onderzoeker zelf in kaart gebracht worden. Vaak is ze daarvoor echter
te omvangrijk, of moet men zo ongeveer helderziende zijn om alle eenheden te kunnen opsporen. Voor de kleinschalige eenheden in Aguascalientes en de omliggende regio geldt beide: ze zijn zeer talrijk èn ze
leiden een verborgen bestaan.
Slechts een minderheid van alle eenheden in de sector is ergens gere70

gistreerd. De meest uitgebreide registratie]ijst is waarschijnlijk die
welke het Ministerie van Financiën (Secretaria de Hacienda) bijhoudt
van belastingplichtigen. De gegevens die deze instantie verzamelt zijn
echter ontoegankelijk voor het publiek en zelfs voor de meeste overheidsfunctionarissen. Die van het sociale verzekeringsinstituut (IMSS,
i.e. Instituto Mexicano de Seguro Social) zijn dat in principe ook,
maar kennelijk in iets geringere mate. Dankzij een introductie bij de
directeur van de afdeling Aguascalientes werd ik in de gelegenheid
gesteld de meest recente lijst die op dat moment voorhanden was (van
september 1982) in te zien.
Deze lijst van het IMSS toonde dat van de geschatte 40.000 personen in
de sector er zo'n 11.000 geregistreerd (voor verzekering aangemeld)
waren. Men mag aannemen dat het grootste deel van de niet-geregistreerden werkzaam is in kleine en zeer kleine produktie-eenheden (dn 3.3.3
kom ik hier nog op terug). Juist de voor mijn onderzoek belangrijkste
categorie is daarmee dus grotendeels niet geregisteerd.
Opvallend was ook, dat er buiten Aguascalientes-stad maar heel weinig
eenheden geregistreerd zijn, die dan nog voornamelijk tot de grotere
behoren (vaak maken ze deel uit van een groter 'consortium'). Geheel
onlogisch is dit niet, want de inspecteurs van het IMSS voeren maar
weinig controles uit op het platteland en in de dorpen; in sommige dorpen kan men op straat de borduurmachines horen zoemen, maar een inspecteur is er kennelijk nog nooit serieus aan het werk geweest (niettemin
leeft men wèl voortdurend in de angst dat toch elk moment een grondige
controle kan plaatsvinden). Het probleem van het niet in kaart gebracht
zijn van het voor het onderzoek belangrijkste deel van de populatie
doet zich dus bij uitstek gelden op het platteland.
Een ander probleem dat zich voordeed was, dat de ondernemers vaak grote
argwaan koesteren tegen pottenkijkers, waar die ook vandaan mogen komen. Dit geldt óók voor een deel van de eigenaars van grotere bedrijven. Geheel onbegrijpelijk is dat niet, want in de regel worden er altijd wel wat inkomsten verzwegen voor de belastingen; ook tegen de
voorschriften betreffende de arbeidsomstandigheden, de beloningsniveaus
en de premiebetaling wordt zeer regelmatig gezondigd - zij het meestal
op min of meer bescheiden schaal.
De kleinere hebben vaak méér te verbergen, zeker als ze nergens geregistreerd zijn. Vreemd genoeg weet men vaak niet eens welke wetten en
voorschriften men nu overtreedt, hetgeen de angst alleen maar vergroot.
Als men bovendien weinig idee heeft van wat een universiteit is en wát
universitair onderzoek, en men bovendien niet snapt wat een Hollander
toch zo ver van huis zoekt, dan is het logisch dat men al gauw veronderstelt dat het toch wel iets met de overheid te maken zal hebben.
De hierboven gesignaleerde problemen - het niet bekend zijn van de onderzoekspopulatie en de geringe toegankelijkheid ervan voor onderzoek betekenen, dat het onmogelijk bleek zoiets als een 'representatieve
steekproef' te trekken. Er moest derhalve naar andere wegen worden gezocht om de kleding- en textielartikelensector toch zodanig te bestuderen, dat er een betrouwbaar beeld van verkregen kon worden. In de volgende paragraaf zal ik aangeven hoe ik getracht heb dit te realiseren.
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3.3.2

De uitvoering van het onderzoek: de algemene gang van zaken

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste vond plaats gedurende de laatste drie maanden van 1982, de tweede in de periode december '83 - begin maart '84.
De eerste fase begon ik in Mexico-stad. Daar zocht ik literatuur, met
name omtrent de kleding- en textielartikelensector; ik vond zowel een
aantal 'case-studies' als geschreven materiaal over de sector in het
algemeen. Ook heb ik een uitgebreid gesprek gevoerd met de auteur van
één dezer studies (een interessante dissertatie over thuisnaaisters in
Nezahualcoyotl - 's werelds grootste sloppenstad, aan de rand van Mexico-stad). Hij vertelde zowel over zijn eigen onderzoek en de problemen
die zich daarbij hadden voorgedaan, als over de kledingsector in Mexico
in het algemeen. Reeds met enige kennis gewapend kon ik vervolgens aan
een interview met de voorlichter van de nationale Kledingindustriekamer
beginnen; zodoende was ik in staat deze voorlichter wat méér te ontlokken dan alleen oppervlakkige en onvolledige opmerkingen. Tenslotte verzamelde ik bij FOGAIN, een staatsinstelling die o.a. met kredieten de
ontwikkeling van het industriële midden- en kleinbedrijf ondersteunt,
de nodige informatie omtrent het overheidsbeleid ten aanzien van kleinschalige nijverheid in het algemeen.
In Aguascalientes bleek al gauw dat er van een a-selecte, representatieve steekproef geen sprake zou kunnen zijn. Daarom heb ik in eerste
instantie getracht mijn kennis te vergroten door interviews met personen die de sector goed kennen. Ik maakte daarbij gebruik van een aantal
contacten, waarvoor de basis gelegd was gedurende een kort bezoek aan
de stad tijdens een eerdere reis naar Mexico (in 1981), of die via bevriende personen in Mexico-stad gelegd konden worden. Informatie die
mijn inzicht in de situatie in belangrijke mate vergrootte verkreeg ik
van de directeur van het CEPES (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, een onderzoeksbureau van de regeringspartij, de PRI) en
van twee dames die gedurende vele jaren met succes als onderneemster in
de sector actief waren geweest.
Na geestelijke verwerking van de aldus verkregen informatie konden gerichte pogingen gedaan worden om bij de overheid nieuwe informatie los
te krijgen. Elk gesprek leverde daarbij inzichten op welke in het volgende weer aangewend konden worden. Achtereenvolgens werden bezocht: de
lokale vertegenwoordiging van FOGAIN, het staatsministerie voor bevordering van de industriële en commerciële ontwikkeling (SEFINC, i.e.
Secretaría de Fomento Industrial y Comercial), de vertegenwoordiging
van het nationale ministerie van arbeid (STPS, Secretaría de Trabajo y
Previsión Social) en die van het IMSS (zie 3.3.1 hierboven). Het interview met de directeur van SEFINC leverde naast mondelinge ook nog interessante geschreven informatie op. Bij het IMSS kon bovendien, zoals
ook in 3.3.1 vermeld is, een lijst van de bij deze instantie geregistreerde bedrijven en bedrijfjes in de door mij onderzochte sector opgesteld worden.
In aansluiting hierop kon ik, dankzij een introductie van de directeur
van SEFINC, nog een interview afnemen bij de voorzitter van de afdeling
Aguascalientes van de Kledingindustriekamer, tevens één der directeuren
van de grootste onderneming in de sector.
Na deze, bijna 'journalistieke', vergaring van informatie besloot ik de
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eerste fase van het onderzoek af te sluiten met een aantal enquêtes onder alleen grótere ondernemingen. Daarvoor had ik twee redenen. In de
eerste plaats kon het geen kwaad, eerst nog wat meer kennis op te doen
alvorens de voor mij belangrijkste categorieën - de kleinere eenheden via een enquête verder te onderzoeken. En in de tweede plaats meende ik
dat het beter was om mijn contacten (óók de sociale) eerst zoveel mogelijk uit te breiden, om de kans om in de tweede fase een aantal kleinschalige eenheden succesvol te kunnen benaderen te vergroten. Met de
eigenaars of bedrijfsleiders van een 18-tal bedrijven met 30 of meer
werkzame personen heb ik aan het einde van deze eerste fase een gestructureerd interview gehouden. Na bemiddeling door de Kledingindustriekamer in de stad hadden zij zich bereid verklaard tot een interview. Deze 18 bedrijven waren dus niet a-select gekozen uit de in totaal 46 bedrijven die bij het IMSS geregistreerd stonden als zijnde van
een dergelijke omvang; of zij representatief zijn voor de groep in zijn
totaal is daarmee niet geheel zeker. De variatie in omvang ervan is in
elk geval wel een afspiegeling van die in de gehele groep. Bovendien
kreeg ik regelmatig nog wel wat informatie over de andere bedrijven,
omdat sommige geïnterviewden er gewerkt hadden of er op andere wijze
kennis van hadden. Op het verloop van de interviews kom ik in de volgende paragraaf nog terug.
De tweede fase van het onderzoek begon met het vermenigvuldigen en distribueren van een tamelijk uitgebreid verslag van de uitkomsten van de
eerste fase, dat in het Spaans vertaald was. Vervolgens heb ik de vragenlijst opgesteld waarmee eenheden met minder dan 30 werkzame personen
geïnterviewd zouden gaan worden. Daarna zijn de enquêtes afgenomen: 27
in Aguascalientes-stad en 29 daarbuiten.
Van de in Aguascalientes-stad bezochte eenheden telden er 13 minder dan
vijf werkzame personen; 7 hadden er zes tot en met tien; 5 vielen in de
categorie tot twintig en 2 telden er ruim twintig. Onder de 'ondernemers' waren zowel mannen als vrouwen, met dien verstande dat het aandeel van de mannen gering was onder de kleinere eenheden. Voor het vinden van de geïnterviewde eenheden in de stad - en ook om er binnen te
komen - is gesteund op de introductie door derden. Het feit dat het er
bijna 10 in totaal waren, toont wel aan hoe verborgen of moeilijk toegankelijk de meeste van de eenheden in deze sector zijn.
Buiten Aguascalientes zijn 11 enquêtes afgenomen in de Los Altos-regio
van Jalisco, in het dorpje Santa Maria Transportina en de vlak daarbij
gelegen 'rancho' San Antonio (een 'rancho is een verzameling verspreid
staande woningen van landbouwers). In alle gevallen betrof het activiteiten die in de eigen woning werden uitgevoerd, door slechts eén of
enkele (maximaal 3) personen. De keuze voor Sta. Maria/San Antonio werd
enerzijds ingegeven door de wens ook de Los Altos-regio mee te nemen in
het onderzoek en anderzijds door het feit dat de persoon die mij zou
helpen bij het afnemen van de enquêtes er familie had. Via deze familieleden konden we bij anderen geïntroduceerd worden. Zónder een dergelijke introductie waren wij vrijwel zeker nergens binnengelaten. In de
eerste plaats omdat het gerucht ging dat IMSS-inspecteurs elk moment
een controle konden komen uitvoeren. In de tweede plaats omdat het op
het platteland vrijwel altijd vrouwen zijn die dit type activiteit ontplooien; zomaar met een vreemde man praten is voor hen namelijk uitgesloten, zéker als de vader of echtgenoot daar niet bij aanwezig kan
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zijn.
Eveneens 11 enquêtes zijn afgenomen in het dorp Malpaso, dichtbij Calvillo gelegen in het zuidwestelijke deel van de deelstaat. Net als de
Los Altos-regio is de zone van Calvillo bekend om haar textielartikelen
(borduurwerk en 'deshilados'), reden om ook hier een deel van het onderzoek te doen plaatsvinden. Het dorp Malpaso is weer op praktische
gronden gekozen: een vriend-van-een-vriend bleek er familie te hebben;
deze wilde graag eens meegaan om voor de nodige introducties te zorgen.
Ook in dit geval zouden we zónder introductie geen voet tussen de deur
hebben kunnen krijgen. Evenals in Santa María/San Antonio bleek het
steeds te gaan om door één of enkele vrouwen in eigen huis verrichte
activiteiten.
Van de overige 7 enquêtes werden er 5 afgenomen in een gehucht dat
grenst aan de dichtbij Aguascalientes-stad gelegen plaats Jesús María
en 2 in het iets verderop gelegen dorp Valladolid. De eerste waren mogelijk dankzij de bemiddeling van een kennis uit Aguascalientes, die
onderwijzeres in dat gehucht bleek te zijn. De twee andere konden afgenomen worden dankzij het feit dat een Nijmeegse geografie-student
tijdens zijn veldwerk achter het bestaan van deze beide eenheden was
gekomen; deze eenheden, een éénmans-werkplaatsje en een bedrijfje waar
naast de eigenaar en zijn zoon nog 10 personen werkten, waren de eerste
door mannen gerunde die we tegenkwamen.
Tenslotte zij omtrent deze tweede fase van het onderzoek vermeld, dat
nog gesproken is met enkele nieuwe informanten die de sector ook goed
bleken te kennen; het betreft o.a. 2 distributeurs van machines en
werktuigen voor de sector, alsmede een vrouw die tot voor kort zelf
thuiswerkster èn opkoopster was geweest. Met een aantal informanten uit
de eerste fase is bovendien het verslag van het onderzoek in die fase
besproken.

3.3.3

Opmerkingen over de vragenlijsten en de interviews

Voor de gestructureerde interviews is gebruik gemaakt van twee verschillende vragenlijsten. Beide zijn, voor wat hun inhoud betreft, afgeleid van het van te voren opgezette onderzoeksschema voor de bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden (zie
3.2.2 hierboven). Toch zijn beide vragenlijsten wat verschillend van
aard geweest.
De vragenlijst voor de grotere bedrijven (gehanteerd tijdens de eerste
fase van het onderzoek) was wat beperkter, qua aantal vragen en ook qua
detaillering van de verschillende vragen, dan die voor de kleinere eenheden (gehanteerd in de tweede fase). De laatste waren voor dit onderzoek immers de belangrijkste categorie en bovendien was de groep van
grotere bedrijven (met meer dan 30 werkzame personen) homogener dan die
van de kleinere (alle eenheden met minder dan 30 personen). Loonarbeid
is er regel, er worden vaste werktijden gehanteerd en er wordt in aparte bedrijfsruimten gewerkt. Het betreft dus kapitalistische vormen van
bedrijvigheid, hoewel soms nog wèl sprake is van enige participatie in
het produktieproces door de ondernemer en zijn/haar familie. De vragenlijst voor deze bedrijven is op deze vormen van bedrijfsvoering toegesneden. Er is bijvoorbeeld niet gevraagd naar het doel van de produktie
(welke altijd uitgebreide reproduktie zal zijn), de precíese samenstel-
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ling van de voorraad machines en werktuigen (welke vrijwel zonder uitzondering tot de modernere, 'industriële' typen behoren) of de relaties
met de economie van het huishouden van de ondernemer (in principe vormen deze bedrijven zelfstandige economische entiteiten). De vragen naar
de ontwikkeling in het verleden zijn tamelijk globaal gesteld; dat kon
ook moeilijk anders, het zou voor bedrijven van deze omvang onmogelijk
zijn alle veranderingen op alle punten na te gaan.
Bij het opstellen van de lijst voor de kleinere eenheden moest er rekening mee worden gehouden dat deze groep veel heterogener zou zijn. Het
scala zou lopen van alleen-werkende thuiswerksters, die tussen de bedrijven door (de zorg voor de kinderen, huishoudelijke werkzaamheden,
etc.) en soms met eenvoudige werktuigen of machines hun werkzaamheden
verrichten, tot kleine industrietjes die weinig zouden verschillen van
de eenheden die in de eerste fase geïnterviewd waren. Er moest dus met
vele verschillende situaties rekening worden gehouden, reden waarom het
totale aantal vraagpunten groter was en de lijst derhalve langer. Bovendien zijn vrijwel alle vraagpunten nog aangevuld met tamelijk gedetailleerde vragen over de veranderingen die zich in het verleden mogelijkerwijs hebben voorgedaan. Het idee daarachter was, dat ik dan zelf
achteraf de veranderingen op verschillende punten met elkaar in verband
zou kunnen brengen.
De resultaten die met deze vragenlijsten zijn geboekt, zijn niet voor
de volle 100% positief. Een aantal vragen werkte niet zoals was gehoopt.
Dit betreft vooral de vragen naar de situatie in het verleden en de
veranderingen die in de loop van de tijd zijn opgetreden. De beginsituatie wist men zich wel te herinneren, maar omtrent de gang van
zaken vanaf dat moment tot op heden kwamen alleen de grote lijnen naar
voren. Bij de allerkleinste eenheden was er vaak ook niet zoveel veranderd; mutaties in het aantal werkende personen, aantal machines en
werktuigen en de behaalde inkomsten treden bovendien vaak geleidelijk
op, in kleine stapjes, of zijn tamelijk marginaal. Daar komt bij dat
diverse veranderingen niet continu in dezelfde richting waren gegaan:
soms was de omvang van de produktie uitgebreid of was een hoger inkomen
behaald, maar op andere momenten was er weer ingekrompen of minder verdiend. Het achterhalen van de details in de opgetreden veranderingen
was dus vrijwel onmogelijk, ook al omdat op het geheugen van de respondenten gevaren moest worden (de grotere eenheden zijn op een gegeven
moment wel een boekhouding gaan bijhouden, maar ik heb niet willen verzoeken de boeken erbij te halen; ik vond dat teveel gevraagd en bovendien zou het de gang van het gesprek gebroken hebben).
Andere vragen waarvan de beantwoording te wensen overliet waren die
naar de totale produktie-omvang (bij de grotere), c.q. het totale wekelijkse of maandelijkse inkomen (bij de kleinere) en die naar de omvang
van het beginkapitaal. Tenslotte leverden ook de vragen naar de afzet
van de produktie en de aanschaf van de 'inputs' nog wel eens problemen
op, wanneer deze langs verscheidene kanalen verliepen; met betrekking
tot de verdeling van het totaal over elk van die kanalen moest men vaak
een ruwe schatting maken.
Natuurlijk bleken niet alle vragen altijd even goed begrepen te worden,
hetgeen gedeeltelijk op de formulering ervan terug te voeren was. Toch
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heb ik niet getracht de vragenlijst te perfectioneren op dit punt. De
reden hiervan was dat het afnemen van de interviews gedaan is door personen met voldoende ervaring. Na onderlinge ruggespraak waren deze in
staat eventuele onvolkomenheden in de geschreven vraagstelling adequaat
te corrigeren.
De 18 interviews bij de grotere bedrijven heb ik alle zelf uitgevoerd.
In het algemeen voldeed de daarvoor opgestelde vragenlijst bovendien
goed. Met de afhandeling van de vragen was ongeveer een uur gemoeid.
Niettemin duurden de meeste gesprekken zeker anderhalf uur en liepen
sommige nog een half uur méér uit. Zoals hieruit valt af te leiden,
verliepen de interviews erg positief (zeker nadat na een kwartiertje
het ijs gebroken was). Ik durf te stellen dat de belangrijkste oorzaak
hiervoor geweest is, dat ik steeds oprechte interesse getoond heb. Het
kwam zodoende vaak eerder tot een soort van gedachtenwisseling, dan tot
een puur 'vraag-en-antwoord-spel' waarbij de respondent het lijdend
voorwerp was. Het grote voordeel van deze gang van zaken was bovendien
dat er veel extra informatie naar boven is gekomen, bijvoorbeeld ten
aanzien van andere bedrijven in de sector; meerdere geïnterviewden
hadden namelijk eerst elders in loondienst of bij familieleden gewerkt,
alvorens zelf een bedrijfje op te zetten.
Van de 56 interviews bij thuiswerkende personen en kleine bedrijfjes
heb ik zelf ruim de helft afgenomen. Evenals dat bij de grotere bedrijven het geval was, kon ik regelmatig tot een vorm van gesprek komen die
nuttige aanvullende informatie opleverde. Ook deze interviews namen zodoende al gauw anderhalf uur in beslag.
Een klein aantal enquêtes is gedaan door een Nijmeegse geografiestudente die zelf in Aguascalientes een onderzoek naar vrouwen op het platteland had gedaan. De rest is afgenomen door een sociologiestudent uit
Aguascalientes, die in de laatste fase van zijn opleiding verkeerde en
reeds een vrij uitgebreide ervaring met het afnemen van interviews had,
met name op het platteland. Beiden toonden ruime interesse in het onderzoek en waren voldoende persoonlijk gemotiveerd om zich met grote
inzet van hun taak te kwijten. Zodoende konden zij de rimpels en hobbels in de vraagstelling gemakkelijk gladstrijken. Minstens zo belangrijk is dat ook uit deze interviews de nodige aanvullende informatie is
gekomen, bijvoorbeeld over het doen en laten van opkopers en uitbesteders, de normen en waarden met betrekking tot de positie van vrouwen en
de verbreiding van het type activiteiten welke wij bestudeerden. Ook
deze tweede fase in de benadering van individuele eenheden mag daarom
- afgezien van het feit dat een aantal zaken (zoals hierboven gesteld)
onvoldoende boven water kwamen - als goed geslaagd worden beschouwd.

3.4

Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek

Wat zijn nu de voordelen van dit onderzoek en welke de nadelen? En ook,
wat zijn de sterke punten en welke de zwakke?
Een belangrijk voordeel heb ik al eerder genoemd: het onderzoek concentreert zich op één bedrijfstak. Het kan daarmee een bijdrage leveren
aan de noodzakelijk geachte verdieping van de inzichten omtrent mogelijkheden en beperkingen voor de groei van kleinschalige eenheden. Omdat ik dit punt al eerder toegelicht heb, zal ik dat hier achterwege
laten.
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Waar in deze paragraaf wèl op ingegaan wordt, is de vraag in hoeverre
dit onderzoek nu een compleet en representatief beeld van de bestudeerde sector kan geven. Dit zal ik doen aan de hand van een aantal opmerkingen welke Schmitz maakte aangaande de onderzoekstechnieken in het
geval van wat hij 'branche-specifie studies' (1982:443) noemt (5). Tevens zal ik ingaan op een punt dat bij vrijwel elk onderzoek van kleinschalige eenheden - dus ook dit onderzoek - een 'zwakke plek' is, namelijk de afperking van de gehanteerde categorieën.

3.4.1

Mate van representativiteit en volledigheid

Wat betreft de representativiteit van het bedrijfstak-specifieke onderzoek wijst Schmitz allereerst op het probleem van de betrouwbaarheid
van het beeld dat men kan verkrijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kleinste eenheden in de sector van onderzoek.
Hij stelt dienaangaande in de eerste plaats dat een goed begrip van het
functioneren van een bedrijfstak niet alleen afhangt van het aantal
eenheden dat met het onderzoek bestreken wordt, maar ook van de wijze
waarop de informatie is verzameld (1982:443). Dit betekent, dat de geïnterviewde producenten - kleine èn grote - niet slechts als sources
of data' beschouwd moeten worden, maar ook als 'informants on what is
going on in the industry'. Behalve over kennis van hun eigen werkplaats
of bedrijf beschikken zij vaak ook over waardevolle inzichten omtrent
één of meerdere aspecten van het functioneren van de sector in zijn
geheel. Het is nu zaak om ook deze inzichten tijdens het interview naar
buiten te laten komen.
In de tweede plaats stelt Schmitz dat het afnemen van interviews zich
niet moet beperken tot producenten alleen. Er zijn andere potentiële
informanten, zoals distributeurs van machines en toeleverende handelaren. Zeker wanneer de omvang van het aantal geïnterviewde producenten
om praktische redenen klein moet blijven of wanneer de populatie niet
in haar totaliteit gekend wordt, is een dergelijke uitbreiding van
groot nut. Het draagt er namelijk toe bij dat de onderzoeker gevrijwaard wordt voor uitkomsten die niet representatief zijn voor de gehele
populatie.
Zoals ik in de vorige paragraaf heb vermeld, ben ik in mijn onderzoek
te werk gegaan op de wijze welke Schmitz voorstelt. Ik denk dan ook dat
ik metterdaad een betrouwbaar beeld van de realiteit van de kleding- en
textielartikelensector in Aguascalientes heb gekregen. Dit is temeer
zo, omdat ik eerst een zekere kennis omtrent de sector opgebouwd heb,
om pas daarna informatie bij de produktie-eenheden zelf te verzamelen.
Daarbij heb ik dan nog een volgorde gekozen - eerst de grotere, dan de
kleinere - welke de kans op het verkrijgen van een verkeerd beeld van
de voor mij belangrijkste categorie verder verminderde. Tenslotte - en
dat is een punt waar ik zelf groot belang aan hecht - heb ik na de eerste fase van het onderzoek in Aguascalientes een uitgebreid voorlopig
verslag van mijn bevindingen geschreven. Dit verslag is vervolgens aan
de belangrijkste informanten uit die eerste fase aangeboden. Zoals al
eerder vermeld, werd het beeld dat daarin geschetst werd als in hoge
mate representatief beschouwd voor de werkelijkheid zoals die door hen
werd ervaren.
Men zou kunnen stellen, dat de betrouwbaarheid van de onderzoeksresul-
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taten verhoogd had kunnen worden door méér interviews af te nemen. Ik
denk echter dat de winst marginaal zou zijn geweest. Het houden van een
grootscheepse enquête onder producenten stuit bovendien op belangrijke
praktische problemen. Niet alleen was het zeer moeilijk kleinere eenheden op te sporen en Le benaderen (zie 3.3.1), maar ook is het - zoals
Schmitz terecht ook opmerkt (1982:447) - bij dit type onderzoek moeilijk taken te delegeren. Alleen de onderzoeker zelf verwerkt alle inkomende informatie. Vooral híj (zij) accumuleert zodoende de kennis die
zo hard nodig is om met toenemend succes aanvullende en meer complete
informatie te vergaren onder respondenten.
Met betrekking tot de vraag naar de representativiteit van de uitkomsten van het onderzoek geldt dat niet alleen de betrouwbaarheid een
belangrijk aspect is, maar ook de generaliseerbaarheid ervan. Schmitz
zegt daarover:
'In research in which the field of study is delimited by both branch and region,
this question arises at two levels: (a) how generali7able are the findings on
regional industry X for industry X in the country as a whole 7 , and (b) how typical is the situation of small producers in industry X for small producers in
other industries9' (1982:443).

Zoals reeds in Hoofdstuk 1 is gebleken, heb ik dit probleem van de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van een 'case-study' gedeeltelijk
ondervangen door te kiezen voor een sector die reeds op andere lokaties
in Mexico en ook in andere landen van Latijns-Amerika bestudeerd is.
Vergelijking met de resultaten van die andere studies is een expliciete
doelstelling van dit onderzoek.
Met dit onderzoek kan de ruimtelijke beperktheid van de 'case-study'
dus wèl doorbroken worden, maar de sectorale beperktheid niet.
Een beperking die vrijwel alle onderzoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden kenmerkt, is de onvolledige reconstructie van het verleden.
Ten eerste is het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, de details van de
dynamiek van de geïnterviewde eenheden te achterhalen. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, geldt dat ook voor dit onderzoek.
Maar er zit aan dit aspect nog een tweede kant, waarvan de oorzaak gelegen is in de eenmaligheid van de dataverzameling: zelden vindt vervolgonderzoek plaats, op dezelfde lokatie en onder dezelfde eenheden.
Dat brengt het gevaar met zich mee, dat de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kleinschalige eenheden te hoog ingeschat worden. Immers, zoals
Schmitz terecht stelt (1982:444), de geïnterviewde producenten zijn
meestal diegenen, die erin geslaagd zijn hun eenheid op z'n minst te
doen overleven. Degenen wier onderneming mislukt is, zal men zelden interviewen; hun produktie-eenheid bestaat immers niet meer!
Ook in de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes is er
geenszins sprake van een éénduidige, algemene ontwikkelingsgang. Start
en groei van eenheden komen voor naast stagnatie, inkrimping en sluiting. Zoals de president van de Kledingindustriekamer zei: 'Hoy nace un
taller, mañana muere.'; oftewel: vandaag wordt een werkplaats begonnen,
morgen wordt hij weer gesloten. Vaak zal men het later gewoon weer opnieuw proberen, aldus deze zegsman.
Wat dus niet verkregen kon worden zijn kwantitatieve gegevens over de
processen van groei en neergang. Ik vind deze beperking echter niet zo
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zwaar wegen. De aard van het onderzoek in het algemeen is namelijk zodanig, dat ook op andere punten geen harde, voor de hele populatie
(statistisch gesproken) representatieve gegevens verzameld zijn. Bovendien is een kwantificering van de percentages 'mislukkingen', 'stagnaties' en 'successen' ook niet het doel van deze studie en evenmin van
de meeste andere onderzoeken van dit type. Zoals ook al in Hoofdstuk 1
is gesteld, is het niet zozeer de vraag óf kleinschalige eenheden
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar onder welke omstandigheden ze
die hebben. Het is wel degelijk mogelijk een beeld te verkrijgen van de
veranderingen in de externe voorwaarden waarmee de bestudeerde eenheden
in de loop van de tijd geconfronteerd zijn. In mijn geval hebben de
verschillende interviews (dus zowel die onder producenten als die bij
de andere informanten) te zamen met de geschreven bronnen daartoe voldoende elementen aangedragen.
De kwestie van de mate van volledigheid speelt ook waar het de externe
relaties van de bestudeerde eenheden betreft. Daarbij gaat het niet
zozeer om de directe context, alswel om de inbedding van de sector in
de wijdere context. Om Schmitz nogmaals te citeren:
' riipi e is the question of the extent to which an understanding of the structure
of ur.inch X is sufficient to understand the accumulation process of the small
produrers within it. In other words, to what extent does their potential depend
on the development of the industrial structure in general''' (1982:444).

De vraag naar de inbedding in de ruimere context is zeker van belang.
Conjunctuurschommelingen bijvoorbeeld, kunnen er gemakkelijk toe leiden
dat de groeikansen voor kleinschalige eenheden in de loop van de tijd
sterk variëren. Zo zullen de groei en contractie van de vraag naar de
Produkten van de bestudeerde sector op die kansen zeker grote invloed
hebben. Ook moet men bedenken dat de op een bepaalde plaats gesignaleerde positieve ontwikkelingen (groei van de werkgelegenheid in de
kleinschalige eenheden en/of stijging van de inkomens) niet onbeperkt
herhaalbaar zijn op andere plaatsen; de totale vraag in een land is
immers gelimiteerd.
Natuurlijk kan nooit gesteld worden dat men alle mogelijke invloeden,
ook de meest indirecte, verdisconteerd heeft in de analyse van de
structuur en de ontwikkeling van een bepaalde sector op een bepaalde
plaats. Ik wil dat zeker ook niet doen. Wat ik heb trachten te doen is
de in de loop der jaren opgetreden veranderingen in de externe produktievoorwaarden voor de eenheden in de sector te relateren aan veranderingen op het niveau van de algemene sociaal-economische organisatie in
Mexico. De sociaal-economische ontwikkeling in Mexico in het algemeen
en in de deelstaat Aguascalientes in het bijzonder is daarom ook onderwerp van een apart hoofdstuk van deze studie, namelijk Hoofdstuk 4.
Volledigheid op dit punt zal daarmee niet bereikt zijn, maar wel meen
ik te kunnen stellen dat in mijn onderzoek de invloed van ontwikkelingen in de 'wijdere context' maar weinig ondergewaardeerd zal zijn.

3.4.2

Tentatieve indeling naar omvang van de produktie-eenheden in
de bestudeerde sector

Een punt dat Schmitz in zijn beschouwing enigszins laat liggen is de
kwestie van de afperking van de verschillende categorieën produktie-
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eenheden. Deze kwestie speelt in feite pas na het eigenlijke veldonderzoek, waarin immers eenheden van verschillende omvang geïnterviewd moeten worden. Maar omdat de vraag naar de generaliseerbaarheid der onderzoeksresultaten gesteld wordt, mag de kwestie van de indeling in categorieën toch niet ontbreken. Vergelijking is immers niet mogelijk, indien niet aangegeven wordt waar men het over heeft.
Alleen in de inleiding van zijn beschouwing vermeldt Schmitz wat in het
algemeen met 'kleinschalig' wordt bedoeld. Hij constateert uit de literatuur dat het altijd gaat om eenheden waarin niet meer dan 10 personen
werken. Natuurlijk verschillen de door de diverse auteurs gehanteerde
definities van elkaar en hetzelfde geldt voor de gebezigde terminologieën. Maar, zo stelt Schmitz, '...by and large they refer to the same
group of enterprises, at least when considering manufacturing'.
Een definitie van de term 'kleinschalig' die eenheden met maximaal 10
personen bestrijkt, is in mijn ogen nogal ruim gekozen. Naast eenheden
die met pure familie-arbeid (van één of enkele personen) werken, omvat
de aldus afgeperkte categorie ook eenheden waarin al vrijwel uitsluitend van loonarbeid sprake is. Behalve overleving van het huishouden
van de 'ondernemer' zal ook winstbejag doel van de uitgevoerde activiteiten kunnen zijn in deze categorie. Met andere woorden, deze categorie telt niet alleen eenheden die als 'niet-kapitalistisch' te kenmerken zijn, maar ook eenheden welke zich in de 'grijze zone' tussen puur
'met-kapitalistische' en puur 'kapitalistische' bedrijfsvoering bevinden.
Uiteraard is het verdedigbaar om de eenheden in deze 'grijze zone' ook
tot de kleinschalige te rekenen. Gelet op de groei van individuele eenheden kan het namelijk goed zijn, dat deze pas dán stabiele en zekere
inkomens van een acceptabel niveau voor alle betrokkenen kunnen opleveren, als ze een omvang bereikt hebben van ca. 10 personen of meer.
Toch is een zo gedefinieerde categorie tè heterogeen voor analytische
doeleinden. Het eigene van de kleinste eenheden, die geheel of voornamelijk gebruik maken van de arbeid van eigen gezinsleden en met bescheiden middelen werken, kan er denk ik onvoldoende mee naar buiten
gebracht worden. In de door mij bestudeerde sector wil ik dan ook in de
eerste plaats een categorie afperken van eenheden waarin familie-arbeid
regel is. Deze eenheden, welke ik met de term 'familiewerkplaatsen' zal
aanduiden, bieden zelden werk aan meer dan 4 à 5 personen (&).
Voor de verdere onderverdeling heb ik gebruik gemaakt van de lijst van
de eenheden die hun personeel ter verzekering aangemeld hebben bij het
IMSS (zie ook 3.3.1 hierboven). De figuur hiernaast laat zien hoe de in
totaal ongeveer 11.000 verzekerden verdeeld waren over 353 eenheden van
verschillende omvang.
Opvallend is de zeer scheve verdeling van de geregistreerde eenheden.
Zou het totaal der eenheden bekend zijn, dan zou deze waarschijnlijk
nog veel schever zijn. Vanaf een omvang van zo'n 10 à 15 personen hebben de meeste bedrijfjes en bedrijven hun werknemers tegenwoordig wel
verzekerd. Daaronder - dus juist bij de kleinschalige eenheden - zitten
echter vooral de 'klandestiene' en 'semi-klandestiene' eenheden, die
hun werknemers niet of maar ten dele verzekeren. Figuur 3.1 is derhalve
vanaf een bedrijfsomvang van 10 â 15 personen een vrij betrouwbare
weergave van de werkelijke verdeling.
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Verdeling van de bii het IMSS, Aguascalientes geregistreerde eenheden,
naar omvang (aantal verzekerde personen), september 1982

Naast de categorie van familiewerkplaatsen onderscheid ik nu:
'kleine bedrijfjes', dat zijn eenheden van 5 tot circa 20 werkzame
personen;
'middelgrote bedrijven', tot plusminus 70 personen;
'grote bedrijven', die tussen de 70 en de 250 à 300 personen tellen
(in de verdeling zit een 'gat' tussen een omvang van ruim 200 en
één van ruim 400 werkzame personen; de figuur kan dat niet meer
laten zien);
'geconsolideerde industrieën'; dit zijn de allergrootste ondernemingen, die uit 2 of meer middelgrote en/of grote produktie-eenheden bestaan (?).
Deze indeling dient ertoe de gedachten te bepalen. Ze pretendeert dus
geenszins strakke en reële scheidslijnen aan te geven. Wat in de hoofdstukken hierna over deze categorieën te berde wordt gebracht moet men
dus ook niet al te absoluut opvatten. De werkelijkheid kan slechts benaderd worden, en nooit exact gekend en tot in details gereconstrueerd.
Om tot een goede benadering te komen is dus een vereenvoudiging noodzakelijk, zowel ter wille van de analyse als van de weergave der resultaten. Om het totaal der eenheden in de sector in hanteerbare segmenten
op te splitsen, leek mij deze indeling de meest acceptabele.
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Noten
(1) Tokman past in zijn analyse van de detailhandel in Santiago dc Chile ook een
dergelijke tweedeling toe. Zonder enige argumenLatie verdeelt hij het totaal der
eenheden in die sector in bedrijven meL minder dan 5 werknemers en bedrijven met 5 of
meer; een weinig wetenschappelijke handeling (ïokman, 1978).
(2) Die produktierelaties beschouwt hij vanuit heL individu; daarom hanteert hij ook
dc term 'arbeidsstaLussen'. Mij onderscheidt er 7: 'patrons', 'travailleurs indépendants', 'salariés', 'travailleurs à la tâche', 'dépendants familiaux', 'apprentis' en
'sans Lravail' (1980, b:417).
(3) Zo heeft Frank erkend: '... it is the ''internal mode of production1' that determines the ''external· exchange relations'', and not vice versa, as 1 had maintained for
the underdeveloped areas' (in Forbes, 1980:208). liet lijkt mij overigens dat Frank
hiermee van het ene uiLerste in het andere vervalt.
(4) 'Iwee opmerkingen zijn hier op z'n plaats. Ten eerste noemt Buch-Hansen met betrekking Lol de produktiekrachten alleen de factor 'technologie'. Hij werkt dit niet
verder uit. Voor de bestudering van concrete produklie-eenheden (en niet van 'produklicwijzen') lijkt mij de factor Omvang en niveau van de produktiekrachten de voorkeur Le verdienen omdat deze vollediger is. In de tweede plaats noemt Buch-IIansen nog
een vi ]fde factor, namelijk de mate van afhankelijkheid van de markten - voor kapitaal, Lechnologie, grondstoffen, etc. Hier wordt mijns inziens verwezen naar de externe relaties, met als bijzonderheid de mate van 'self-sufficiency'. De externe relaties
komen in mijn opzet apart aan bod, want zij hebben geen betrekking op de interne
organisatie. Wel kan gesteld worden dal indien voor de consumptie geheel of ten dele
teruggevallen kan worden op de eigen produktie, dit van invloed kan zijn op externe
relaties van de betreffende eenheid of eenheden (men kan zich bijvoorbeeld onttrekken
aan de uitbuitende praktijken van een opkoper). Zoals Gíner de los Ríos opmerkt, kan
dit voor de kleinschalige produktie in de huidige Derde-Wereldlanden alleen voor de
agrarische bedrijvigheid opgaan (1982:3). De overige kleinschalige producenten kunnen
nieL subsisteren zonder de inkomsten uit dc verkoop van hun produkten.
(5) In zekere zin gaat het hier om een soort van 'rechtvaardiging achteraf'. Had ik
Schmitz' verhandeling omtrent 'growLh constraints on small-scale manufacturing' eerder
onder ogen kunnen krijgen, dan zou ik met wat meer vertrouwen in de eigen technieken
van dataverzameling te werk zijn gegaan'
(6) Jn pen studie van een onderzoeksbureau in Aguascalïenles wordl een indeling
gemaakt op basis van het aantal machines waarover de eenheden beschikken. 'Talleres
familiares' beschikken dan over 1 tot en met 3 machines. Niet zelden echter wordt aan
één machine door meer dan 1 persoon gewerkt (gemiddeld genomen gaaL men voor de hele
sector uit van een bezetting van 1,2 'personen' op 1 machine). Zodoende zal deze
definitie er ook op neerkomen dat onder 'familiewerkplaatsen' die werkplaatsen worden
versta,in, die aan hoogstens 5 personen werk verschaffen (BufeLe de Estudios Económicos, 1974:8,9).
(7) Om nogmaals een vergelijking te maken met de zojuist geciteerde studie (zie noot
5 hierboven): men noemt daarin de eenheden met 4 tot 15 machines 'talleres pequeños';
die met 16 tot 50 machines 'talleres medianos'; die met 51 tot 250 machines 'talleres
grandes', en die met meer dan 250 machines 'establecimientos fabriles' (Bufete de
Estudios Económicos, 1974: 9,10). Uitgaande van de 'vermenigvuldigingsfactor' van 1,2
personen per machine blijkt deze indeling weinig te verschillen van die welke ik hier
Rcmaakt heb.
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4

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
VAN AGUASCALIENTES TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE NATIONALE
ONTWIKKELING NA 1940

4.1

Inleiding

Voor we overgaan tot het analyseren van de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kleinschalige eenheden in de kleding- en textielartikelensector
in Aguascalientes is het wenselijk het sociaal-economische kader te
schetsen waarbinnen die ontwikkelingen plaatsvinden. Het functioneren
van de sector, zowel in het heden als in het verleden, kan dan beter
begrepen worden. In dit hoofdstuk zullen daarom een aantal aspecten van
de economische en sociale ontwikkeling gedurende de afgelopen decennia
in Mexico in het algemeen (paragraaf 4.2) en in Aguascalientes in het
bijzonder (paragraaf 4.3) aan de orde komen.

4.2

Mexico: Aspecten van haar sociaal-economische ontwikkeling

In deze paragraaf zal ik eerst ingaan op het 'Mexicaanse wonder', dat
wil zeggen de snelle economische groei die vrijwel continu heeft geduurd van het einde van de jaren '30 tot het begin van de jaren '70. De
keerzijde van dit groeiproces, de toenemend ongelijke ontwikkeling op
velerlei fronten, zal daarbij ook duidelijk voor het voetlicht worden
gebracht (4.2.1).
Daarna zal ik in een tweede subparagraaf (4.2.2) trachten aan te geven
wat de meest opvallende stuwende factoren zijn geweest achter de ontwikkelingen tot 1970. Met name het industrialisatieproces op basis van
importsubstitutie en het toenemende belang van het indirecte en directe
ingrijpen en deelnemen in de economische ontwikkeling door de Staat
komen daarbij aan de orde.
Tenslotte zullen we zien hoe de scheefgroei op vele fronten in de economische en sociale structuur het 'Mexicaanse wonder' tot stilstand
bracht, daarbij 'geholpen' door internationale economische recessies.
Tevens zal worden bekeken hoe de ontwikkelingen na 1970 verliepen, en
wat daarbij de rol van de overheid is geweest (4.2.3).
Opgemerkt dient te worden dat deze paragraaf een verkorte versie is van
een eerder verschenen publikatie van mijn hand over de economische ontwikkeling van Mexico na 1940 (Smith, 1985). Voor meer gedetailleerde
informatie en bronvermelding gelieve men die te raadplegen (de gebruikte literatuur is wel in de literatuurlijst van deze studie opgenomen).

4.2.1

'Wonder'-groei en toenemend ongelijke ontwikkeling; de periode tot 1970

Tussen 1940 en 1970 bedroeg de groei van het bruto nationaal produkt
(BNP) in Mexico jaarlijks gemiddeld 6 à 7%, met uitschieters in de
jaren 1954 en 1964 van 10% en 11,7%. Ten gevolge van het beleid van
'stabiliserende ontwikkeling' ('Desarrollo Estabilizador') dat gevoerd
werd van 1958 tot 1970, was de groei in de tweede helft van deze perio-

83

de iets hoger en wat stabieler dan in de eerste helft. Per hoofd van de
bevolking is de groei iets minder spectaculair geweest - van 1961 tot
1969 bedroeg de jaarlijkse toename van het per-capita-BNP bijvoorbeeld
3,3% - maar was zij nog altijd hoog in vergelijking met het gemiddelde
voor geheel Latijns-Amerika (2,2% in dezelfde periode).
Deze opmerkelijke groei betekent helaas niet dat er sprake is geweest
van een gelijkmatige sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling.
De economische ontwikkeling verliep ongelijk, zowel tussen economische
sectoren alsook daarbinnen. De sociale ongelijkheid lijkt eerder te
zijn toegenomen dan afgenomen, omdat de toegang tot de grond en tot
stabiele loonarbeid voor steeds grotere delen van de bevolking geblokkeerd is geraakt. De stad-platteland tegenstellingen verdiepten zich en
de regionale verschillen zijn enorm geworden.
Aan de economische ontwikkeling valt meteen op dat deze van de ene sector naar de andere geenszins gelijk is geweest. De ongelijkheid blijkt
op verschillende manieren.
De groeicijfers lopen duidelijk uiteen. De groei van de produktie
in de secundaire sector raakte tegen het begin van de veertiger
jaren in een versnelling en bedroeg tussen 1940 en 1970 zo'n 8%
gemiddeld per jaar. Die in de primaire sector bleef daarbij duidelijk achter; ze lag vrij lang nog in de buurt van die van het totale BNP-groeicijfer (van 1940 tot en met 1965 bedroeg de produktietoename in de landbouw jaarlijks gemiddeld 5,7%), maar zakte
daarna in tot een schamel gemiddelde van 1,2% over 1965-1970, als
gevolg van een ernstige crisis in deze sector (hierop komen we
hieronder nog terug).
De samenstelling van de totale nationale produktie naar sector van
herkomst is gewijzigd. Het aandeel van de secundaire sector in het
BNP nam van 1950 naar 1970 toe van 26,5% tot 34,4% (de belangrijkste subsector, de nijverheid, zag haar aandeel groeien van 17,1%
tot 23,3%). Dat van de primaire sector, dat vrijwel geheel voor
rekening van de landbouw komt, nam daarentegen af, en wel van
19,2% tot 11,6%. De tertiaire sector bleef stabiel op zo'n 54%.
Ook de verdeling van de totale economisch actieve bevolking (EAB)
is veranderd. Het belang van de secundaire sector nam toe, namelijk van 15,9% in 1950 tot 23,1% in 1970 (voor de nijverheid zijn
de cijfers 11,8% en 16,9%). Die van de primaire sector daalde van
58,3% van de totale EAB tot 37,5%. Dit betekent dat het deel van
de actieve bevoking dat in de tertiaire sector werkzaam was toenam
van 25,8% tot maar liefst 39,4%.
Zoals vergelijking van het aandeel van elk der sectoren in het BNP
met dat in de EAB ook toont, is de jaarlijkse toename van de produktiviteit van de arbeid sterk ongelijk geweest. De tertiaire
sector is op dit punt duidelijk achtergebleven bij de beide andere
sectoren: waar de produktiewaarde (tegen pesos van 1960) per persoon in de primaire en secundaire sector ongeveer verdubbelde van
1950 naar 1970, bedroeg de toename in de tertiaire sector nog geen
50%; met name in de jaren '60 was de jaarlijkse groei relatief
gering. Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat de tertiaire sector althans gedeeltelijk als 'vluchtsector' functioneert
voor velen die, al dan niet afkomstig uit de landbouwsector, geen
produktief emplooi in de industriesector kunnen vinden.
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Ook binnen de economische sectoren is de ontwikkeling ongelijk verlopen. Er zijn daardoor grote tegenstellingen ontstaan. Met name voor de
landbouwsector en de nijverheid is dit goed bedocumenteerd.
In de landbouw zijn grond en kapitaal sterk geconcentreerd in een kleine groep bedrijven, die een groot deel van de produktie voortbrengen.
In 1960 was 50,3% van de bedrijven kleiner dan 5 ha.; deze 'minifundios' besloegen te zamen slechts 13,6% van het totale bebouwbare oppervlak, waren goed voor maar 4,2% van de agrarische produktie en bezaten
slechts 1,3% van alle landbouwmachines. De 0,5% grootste bedrijven
daarentegen bezaten 28,3% van de bebouwbare oppervlakte (en maar liefst
37,6% van de geïmgeerde gronden), brachten 32,2% van de totale produktie voort en bezaten A3,7% van de aanwezige landbouwmachines. In
1970 waren de tegenstellingen nog groter. Dit blijkt o.a. uit het gegeven dat 81% van de Mexicaanse boeren, de kleinste, nog maar 3,6% van
de totale agrarische produktie voortbrachten. Uit alle beschikbare publikaties komt dan ook naar voren dat de grootschalige geïrrigeerde
landbouw, op kapitaalintensieve bedrijven die commerciële gewassen verbouwen, sterk gegroeid is. terwijl de kleinschalige, niet-geïrrigeerde
verbouw van basis-voedselgewassen (maïs en bonen) in een diepe crisis
is komen te verkeren.
In de industriesector is een proces van ongelijke groei en ontwikkeling
opgetreden dat vergelijkbaar is met dat van de landbouw. In 1965 bezaten de 67,3% kleinste bedrijfjes - die met minder dan 5 personen slechts 1,3% van het in de sector geïnvesteerde kapitaal. De 1,3%
grootste bedrijven beschikten in dat jaar over maar liefst 55% van het
kapitaal en in 1970 zelfs over 62%, waarmee ze 63,4% van de totale produktie van de sector voortbrachten. Daarnaast groeiden de verschillende
deelsectoren in ongelijk tempo. De oudere, arbeidsintensieve industrietakken (met name de levensmiddelen- en drankenindustrie en de textiel-,
kleding- en schoenenindustrie) voerden de produktie slechts langzaam op
en zagen hun aandeel in de totale bruto produktiewaarde daardoor dalen
van 54,8% in 1950 tot 42,8% m 1965. Snelle groei vond o.a. plaats in
de chemie en de metaalnijverheid.
Dat de sociale ongelijkheid steeds schrijnender vormen aangenomen heeft
in Mexico is een gegeven waar niemand omheen kan. Duidelijke indicatoren voor deze ongelijkheid zijn, naast vele andere, de inkomensverdeling en de werkgelegenheidssituatie.
'Mexico has one of the most unequal distributions of income in the
world', zo stelt Hardy (1982:502). Berekeningen tonen aan dat er weliswaar een duidelijke 'upper-middle class' is ontstaan, maar dat tegelijkertijd de inkomensverdeling steeds ongelijker is geworden (Van Ginneken, geciteerd in Hewitt de Alcantara, 1977:30). Waar de rijken steeds
rijker zijn geworden, is voor de laagste inkomenscategorieën de verhoging van het levenspeil minimaal geweest. 'Sommigen beweren dat het
reële gezinsinkomen in deze categorieën ''gestegen'' is van 325 of 350
pesos in 1940 tot 367 in 1969...', zegt Hewitt de Alcantara, '...maar
wat is deze redenering waard als de perioden waarin men werkloos is
steeds langer worden en men zich steeds meer in de schulden steekt omdat men op krediet moet kopen9' (idem:31).
Het lijdt geen twijfel dat het economisch groeiproces gepaard is gegaan
met een toename van de open en verborgen werkloosheid. De opnamecapaciteit van de stedelijk-industriële sector nam af naarmate er een ver-
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schuiving optrad van meer arbeidsintensieve naar meer kapitaalintensieve produktie. In de agrarische sector daalde de gemiddelde werkgelegenheid voor degenen die geen grond in eigendom of pacht hadden (tussen
1950 en 1960 van 194 tot 100 dagen per jaar, volgens Kleinpenning en
Peperkamp, 1974:36), terwijl deze groep tegelijkertijd aanzienlijk in
omvang toenam, óók in relatieve termen (van 36,7% van het agrarisch
arbeidsleger in 1950 tot 54% in 1970). In 1970 was volgens schattingen
dan ook meer dan 50% van de economisch actieve bevolking werkloos of
verborgen werkloos.
Opvallend vanuit ruimtelijk oogpunt zijn de vaak enorme tegenstellingen
die ontstaan zijn tussen stad en platteland, de snelle groei van de
(grote) steden en de regionale concentratie van de economische ontwikkeling.
Het contrast tussen stad en platteland is treffend verwoord door Scott:
'Stand on Avenida Reforma or in the Zona Rosa in Mexico City. Then go to the
centre of To]uca about an hour and a half away in Lhc Stale of Mexico. Then to a
stnaLJ town, say 20 km. from Toluca. Then to one of the many villages around. The
smaller the place, the lower the level of absolute and relative welfare as seen
from personal observation (...). This exercise would of course provide the most
extreme developmental contrast that one might find in a distance of less than
100 km. in the whole of Mexico. But the pattern would be essentially similar if
the starting point were any one of the country's major cities. Going from the
urban to the rural sector is rather like falling of a precipice' (geciteerd in
Brennan, 198J:22).

In cijfers uitgedrukt betekent dit bijvoorbeeld dat in 1963 ruim de
helft van de bevolking nog op het platteland woonde, terwijl maar 22%
van de totale effectieve vraag naar schoenen en kleding en slechts 17%
van die naar duurzame consumptiegoederen uitgeoefend werd door huishoudens op het platteland. Voor zich spreekt ook het gegeven dat in 1968
'slechts' 25,5% van de urbane huishoudens een inkomen had van 1000 pesos of minder per maand (overeenkomend met 80 dollar), terwijl op het
platteland maar liefst 66,1% van de huishoudens onder die inkomensgrens
bleek te zitten.
De ongelijke ontwikkeling tussen de (grote) steden enerzijds en het
platteland anderzijds heeft een omvangrijke ruraal-urbane migratie op
gang gebracht. Vanaf 1940 is de stedelijke bevolking dan ook veel sneller gegroeid dan de plattelandsbevolking, hetgeen betekent dat het urbanisatieproces zich in versneld tempo is gaan voltrekken. De cijfers
spreken daaromtrent klare taal. In 1940, toen de totale bevolking ruim
19,5 miljoen zielen telde, was slechts 22% woonachtig in kernen en
steden met 10.000 inwoners of meer. In 1970 was al bijna de helft van
de op dat moment ruim 48 miljoen Mexicanen als 'urbaan' te classificeren.
Bezien vanuit regionaal perspectief valt direct op dat de economische
ontwikkeling zich met name geconcentreerd heeft in Mexico-stad en de
directe omgeving. Hoewel er in 1970 'maar' 17,8% van de nationale bevolking woonde, vertegenwoordigde de stad 27,9% van de totale werkgelegenheid in de handel en 38,3% van die in de dienstensector. De industriële concentratie was op dat moment nog hoger: maar liefst 55% van de
nationale industriële produktiewaarde werd voortgebracht in en rondom
Mexico-stad (in 1965 was dat nog 45%). Andere regio's waar de economische ontwikkeling zich geconcentreerd heeft zijn onder andere de stad
Monterrey en omgeving (moderne industrieën), grote delen van de deel-
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staten Sinaloa en Sonora (waar zich de belangrijkste geïrrigeerde gebieden met commerciële, kapitaalintensieve landbouw bevinden) en de
'industriestraat' Querétaro-León; dit laatste gebied heeft een aantal
aantrekkelijke vestigingsplaatsfactoren gemeen met Mexico-stad en haar
directe omgeving (nabijheid van de afzetmarkt, goede verbindingen, gunstige energievoorziening, etc.) en biedt bovendien nog een aantal andere voordelen (relatief goedkope bouwgrond, goede watervoorziening,
dichtere ligging bij de grondstoffen uit Noord-Mexico). In ontwikkeling
sterk achtergebleven zijn de staten Oaxaca, Guerrero, Zacatecas en
Tlaxcala.

4.2.2

De motor van het groeiproces: kapitaalaccumulatie op basis
van industrialisatie en een actief overheidsbeleid

Na 1940 sloeg Mexico onder leiding van de opeenvolgende regeringen het
pad van de industriële ontwikkeling in. Een aantal gebeurtenissen in de
decennia daaraan voorafgaand - onder andere de 'vrijmaking' van de arbeid op het platteland door de Mexicaanse Revolutie, de opbouw van de
financiële infrastrucuur van de Staat en de politieke stabilisering
door de oprichting van een overkoepelende 'revolutionaire' partij (nu
de 'Partido Revolucionario Institucional' of 'PRI' geheten) - hadden
daarvoor de voorwaarden geschapen.
Het op industrialisatie gerichte beleid betekende een radicale breuk
met het agrarische hervormings- en ontwikkelingsbeleid van generaal
Cárdenas, die president van het land was van 1934 tot 1940 en waarschijnlijk meer dan al zijn voorgangers en opvolgers trouw is geweest
aan de idealen van de Revolutie. Onder zijn bewind werd voor het eerst
op massale schaal de mogelijkheid benut die de nieuwe Grondwet van 1917
bood om grootgrondbezit te onteigenen en onder landlozen te verdelen.
Dit gebeurde in de vorm van zogenaamde 'ejidos', gemeenschappen van
boeren die als collectief de gebruiksrechten over water en grond krijgen, waarbij elk van de individuele leden de beschikking krijgt over
een stuk grond dat aan één gezin een bestaansbasis zou kunnen bieden
(tot zo'n 8 ha.). Het aantal landloze boeren daalde van 68% van de totale rurale economisch actieve bevolking in 1930 tot 36% in 1940, de
produktie van basisvoedselgewassen kreeg een belangrijke impuls en het
levenspeil steeg veelal in aanzienlijke mate. Ondanks deze en andere
positieve effecten werd onder leiding van een 'coalitie van commercieel-industriële en anti-agrarische belangengroepen' (Hewitt de Alcantara, 1977:13) met het beleid van Cardenas gebroken.
Het industriële accumulatieproces dat daarna plaatsvond tot de beginjaren '70 kan grofweg in twee fasen worden ingedeeld. De eerste, tot
aan 1958, is wel die van de 'extensieve ontwikkeling' genoemd (Rivera
en Gómez, 1980: 81), aangezien de accumulatie dankzij een snel groeiende marktomvang enerzijds en een geringe daling van de reële lonen anderzijds goeddeels plaats kon vinden zonder de kapitaalintensiteit van
de produktie wezenlijk op te voeren. De tweede, welke samenvalt met de
politiek van 'Desarrollo Estabilizador' (1958-1970), is een periode van
vooral 'intensieve ontwikkeling' geworden, waarin de industriële produktie over het algemeen genomen gaandeweg kapitaalintensiever werd,
mede doordat zowel de overheid als buitenlandse ondernemingen zich op
de 'moderne' industriële produktie richtten.

87

De eerste fase van het kapitaalaccumulatieproces, die tot 1958, gaf tot
1950 een snelle substitutie van industriële importen te zien. Met name
de import van consumptiegoederen werd goeddeels gesubstitueerd: de importcoëfficiënt voor deze goederen daalde van 22,2% in 1939 tot 6,9% in
1950, waarna nog slechts een geringe verdere daling kon worden bereikt
tot 5,7% in 1958 (de afzetmogelijkheden voor de consumptiegoederenindustrie namen overigens ook toe, omdat de landbouwsector in toenemende
mate geïncorporeerd werd in de nationale markteconomie; in 1940 diende
nog 46,9% van de totale agrarische produktie voor de eigen consumptie
van de boerenbevolking, in 1950 echter nog slechts 17,9%). Tevens werd
een begin gemaakt met de substitutie van intermediaire en kapitaalgoederen.
De overheid steunde dit substitutieproces op vele manieren:
voor veel Produkten werden importheffingen en/of -quoteringen ingesteld;
'nieuwe en noodzakelijke industrieën' werden in hun ontwikkeling
gesteund door fiscale vrijstellingen, onder andere van heffingen
op de invoer van machines en werktuigen;
de overheid investeerde grote sommen geld in de uitbreiding en
verbetering van de infrastructuur (wegen, spoorwegen, electriciteitsnet) en zorgde voor de noodzakelijke produktie van electriciteit en andere basisprodukten en -diensten, veelal tegen zwaar gesubsidieerde prijzen (zoals in het spoorwegvervoer);
de overheid nam tevens de produktie van goederen op zich die voor
het particuliere bedrijfsleven te riskant of verliesgevend zou
zijn (petrochemie, ijzer- en staalproduktie);
de prijspolitiek wijzigde de prijsverhouding tussen landbouwprodukten en industrieprodukten na 1945 ten gunste van de laatste;
—
de band tussen de Staat enerzijds en de massa-organisaties anderzijds - door Cardenas aangehaald om de positie van de economisch
en sociaal zwakkeren te helpen verbeteren - werd gebruikt om deze
organisaties zodanig te manipuleren dat ze een overheidsbeleid
steunden dat niet aan de belangen van hun leden tegemoet kwam; zo
wist de regering tussen 1948 en 1952 de belangrijkste vakbondsleiders definitief voor haar kar te spannen, hetgeen de organisatie
en tegenstand van de arbeidersklasse dusdanig verlamde dat de reële verlaging van de lonen (voor de periode 1939-1950 op 7 tot 24%
geschat) niet aangevochten werd;
—
het marktaanbod van voedselprodukten voor de arbeidersbevolking en
van agrarische 'inputs' voor de industrie trachtte de overheid te
garanderen door haar steun aan de landbouwsector vrijwel volledig
te concentreren op de grootschalige privésector, met name in de
irrigatielandbouw: tussen 1940 en 1964 zou meer dan 90% van alle
in de landbouw geïnvesteerde overheidsgelden terecht zijn gekomen
in de uitvoering van irrigatieprojecten in Noord-Mexico, in gebieden waar de privélandbouw verreweg domineert; daarnaast werd de
grondwet onder president Alemán (1946-1952) zodanig aangepast dat
de privé-grondeigenaar die investeerde in de produktieverhoging
van zijn bedrijf beschermd werd tegen onteigening in het kader van
de landhervorming.
Er werden in de periode 1940-1958 zowel positieve als negatieve resultaten geboekt. Positief waren de hoge economische groei, de toegenomen
importsubstitutie en ook de toename van het deel van het BNP dat in
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vervangende en nieuwe investeringen werd gestoken (van minder dan 10%
rond 1940 tot gemiddeld 17% in de vijftiger jaren). Negatieve resultaten waren - afgezien van die van de ongelijke ontwikkeling, zoals beschreven in de vorige paragraaf - de betrekkelijk hoge inflatie (gemiddeld 10,6% per jaar) en het groeiende tekort op de betalingsbalans. De
inflatie stak onder meer de kop op, omdat de overheid met begrotingstekorten kampte die vooral inflatoir gefinancierd werden. Dat de betalingsbalans steeds meer uit evenwicht raakte had zowel te maken met het
feit, dat voor de industrialisatie een omvangrijke import van kapitaalgoederen en intermediaire goederen noodzakelijk was, als met een omvangrijke stroom van buitenlandse investeringen (deze vertegenwoordigden 47% van de bruto investeringen in vaste activa tussen 1940 en 1950
en 31% in de periode tussen '50 en '60). De devaluaties van de peso in
1948/49 en in 1954, welke te zamen de dollar 158% duurder maakten,
waren in dit licht bezien onvermijdelijk.
Rond het midden van de jaren '50 begon zich de behoefte te doen voelen
aan een kwalitatieve bijsturing van het industrialisatieproces, terwijl
tevens bleek dat nieuwe impulsen nodig waren om te voorkomen dat het
kapitaalaccumulatieproces te zeer afzwakte. De industriële groei verloor vaart aangezien de grenzen van de extensieve ontwikkeling waren
bereikt; de expansie van de binnenlandse afzetmarkt stokte namelijk
doordat de uitbreiding van de markteconomie vrijwel was voltooid en de
inkomensverdeling uitermate scheef was geworden. Een verdere importsubstitutie zou plaats moeten vinden op het vlak van de produktie van intermediaire en kapitaalgoederen en van een aantal duurzame consumptiegoederen. Daar kwam bij dat de winstvoet in de industrie afnam; in 1958
/1959 was deze ruim éénderde lager (gemiddeld) dan 10 jaar daarvoor
(Rivera en Gómez, 1980:78). De kortstondige internationale economische
recessie van de jaren '58 en '59 bracht bovendien een daling van de
prijzen van primaire-sectorprodukten met zich mee, hetgeen voor Mexico
een gevoelige daling van de exportopbrengsten betekende.
De tweede fase van het kapitaalaccumulatieproces in deze periode tot
1970 werd ook weer voor een belangrijk deel door de overheid gedragen.
Deze besloot de noodzakelijke kwalitatieve verandering in het industriële ontwikkelingsproces zoveel mogelijk te steunen. Er werd nog
actiever dan voorheen gebruik gemaakt van importheffingen en -vergunningen en de import van kapitaalgoederen voor de industrie werd volledig belastingvrij gemaakt. De totale reële overheidsinvesteringen werden tussen 1958 en 1970 meer dan verdubbeld. Met name de 'moderne' infrastructuur werd verder uitgebouwd en naast de oliewinning en de electriciteitsopwekking werden vooral ook de petrochemie en de ijzer- en
staalproduktie belangrijke activiteiten van de tot grote omvang uitgroeiende staatsondernemingen. Bovendien werden de produkten van deze
ondernemingen tegen zwaar gesubsidieerde prijzen aangeboden aan de
privésector.
Deze maatregelen, gekoppeld aan de rust op het inflatie- en het wisselkoersfront gedurende deze jaren van stabiliserende ontwikkeling, misten
hun uitwerking niet. De (bruto) investeringen in vaste activa liepen
tegen het einde van de jaren '60 op tot bijna 20% van het BNP. De importsubstitutie van intermediaire goederen en kapitaalgoederen zette
verder door: de importcoëfficiënt voor de eerste daalde van 42% naar
22%, die voor de tweede van 74% naar 58% (Verkoren en Hoenderdos, 1984:
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4). De industriële produktiegroei bedroeg over deze periode gemiddeld
maar liefst 8,6% en de gemiddelde winstvoet steeg weer iets. Tenslotte
gingen zelfs de reële lonen in het algemeen wat omhoog (aan het einde
van de jaren '60 waren ze gemiddeld 15 à 20% hoger dan in 1940).
Het tijdvak 1958-1970 is niet alleen een periode van toenemende kapitaalintensiteit en van de opkomst van de zware, 'moderne' industrie,
maar ook de periode waarin de Mexicaanse economie in de monopoliefase
van het kapitalisme kwam te verkeren (zie ook de cijfers voor 1970 met
betrekking tot de concentratie in de verschillende sectoren in 4.2.1).
Op alle fronten - maar zeker in de industriesector - is de Staat daarbij een van de belangrijkste 'monopolisten' geworden. Aangezien de nationale bourgeoisie, uitgezonderd enkele regionale fracties zoals die
van Monterrey, vaak aan speculatie (handel en onroerend goed) en 'conspicious consumption' de voorkeur gaf boven herinvestering van winsten
(zie Vellinga, 1979: 33), maakten dochterbedrijven van multinationale
ondernemingen steeds meer de hoofdmoot uit van de overige monopolieondernemingen (zij verworven dominante posities in sectoren als de farmaceutische industrie, de auto-industrie, de papierindustrie en delen
van de levensmiddelen- en genotmiddelenindustrie).
Hiermee raken we aan een belangrijk negatief gevolg van de ontwikkelingen in dit tijdvak: de toenemende afhankelijkheid van het internationale monopoliekapitaal. Behalve in de vorm van directe investeringen
stroomde buitenlands kapitaal vooral ook in de vorm van indirecte investeringen het land binnen; hieraan was de overheid in belangrijke
mate schuld - het aandeel van in het buitenland geleend kapitaal in de
overheidsinvesteringen ging omhoog van 17% in de periode 1953-'58 naar
40% en meer in de jaren daaropvolgend - maar ook de privésector wendde
zich veelvuldig tot het internationale bank- en financieringswezen. Ook
werd de economie steeds afhankelijker van buitenlandse licenties en
technologie. De kosten van de afhankelijkheid waren hoog:
Tallii 't.l

Mexico: Cnkele kosten van de .ïfhjnke) ι jkhci d ( ι η US $ χ 1 miljoen)
WinsLо егnid-

Ren Libe t a 1ingen

llandelsbalanstekorL

Totaal

6,9
48,8
89,2
252,9
841,4

554,7
1180,9
1699,4
2084,3
4050,5

768,8
1542,4
2273,4
3172,2
6323,9

kingen

1941-14-40
1947-1452
195 1-1958
1959-1964
1965-1970

207,2
312,7
484,8
835,0
1432,0

Bron: Carmona, 1979:44 en Nafinsa, 1981:348

Deze cijfers rechtvaardigen de conclusie van Carmona, die stelt dat er
weinig anders heeft plaatsgevonden dan substitutie van één type importen door een ander: enerzijds nam de import van consumptiegoederen af,
maar anderzijds werden steeds meer produktiemiddelen, technologie, kredieten en buitenlands kapitaal geïmporteerd (1979:35).
Misschien wel net zo erg was, dat de landbouw in een forse crisis geraakte, een crisis die zich vrijwel geheel concentreerde bij de klein-
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schalige sector. Deze blijkt stelselmatig verwaarloosd en moedwillig
uitgebuit te zijn. Er werd tussen 1959 en 1964 weliswaar veel land verdeeld, maar de percelen waren klein; de grond was bovendien meestal van
slechte kwaliteit, de wettelijke rechten werden maar al te vaak niet bekrachtigd en verdere assistentie - technische en financiële - werd niet
of nauwelijks gegeven. De landbouw kreeg ook een steeds kleiner deel van
de overheidsinvesteringen toebedeeld (10,9% tussen 1961 en 1970, tegen
19,6% over de periode 1941-1950 en 13,3% over 1951-1960) en wát er aan
deze sector werd besteed ging voor zo'η 90% naar de irrigatiegebieden in
het noorden, waar de grootschalige privélandbouw overheerst. Tenslotte
moet in deze jaren een zeer omvangrijke waardeoverdracht hebben plaatsgevonden van de kleinschalige, niet-geïrrigeerde landbouw naar de industrie. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat de overheid de prijs van
de mais fixeerde in het kader van de 'Desarrollo estabilizador'; dit
produkt verloor daardoor tussen 1958 en 1973 éénderde van haar waarde
(zie Arizpe, 1981:630,631).
De crisis in de kleinschalige landbouw betekende niet alleen dat de
toename van de agrarische produktie achterbleef bij de bevolkingsgroei
zodat er voedsel geïmporteerd moest worden. Ook - en dat was erger was er op het platteland sprake van een groeiende proletarisering, een
sterke toename van de open en verborgen werkloosheid en een uitbreiding
en verdieping van de armoede (1). Trekarbeid naar de irrigatiegebieden
in het noorden, illegale grensoverschrijding en tewerkstelling (meestal
tijdelijk) in de V.S. en een massale trek naar de grote steden waren
het gevolg. Daarnaast - en dit was het enige wat de politieke en economische elites in het land echt verontrustte - groeide de sociale onrust; landinvasies en de opkomst van guerrillabewegingen in de deelstaten Guerrero en Chihuahua waren het gevolg.
In de steden was de situatie wat minder slecht, zoals we al eerder zagen, maar toch raakte ook daar een aanzienlijk deel van de bevolking
gemarginaliseerd. De groei van de industriële werkgelegenheid was onvoldoende om de toegestroomde migranten en het groeiende plaatselijke
arbeidsaanbod op te nemen. Velen kwamen zo in weinig produktieve activiteiten in de tertiaire sector terecht. Maar ook lang niet iedereen
die wèl een baantje in de industrie had kunnen krijgen had het breed.
De arbeiders in de nieuwe industrieën wisten goede lonen te bedingen,
ook al omdat ze vaak enige scholing genoten hadden en daarmee uitstaken
boven het gros van de beschikbare arbeidskrachten; die in de traditionele takken van industriële bedrijvigheid daarentegen waren er vaak
heel wat minder aan toe, temeer daar de minimumloonwetgeving door de
ondernemers in deze typen bedrijvigheid steeds meer ontdoken werd. Hoewel de georganiseerde arbeiders zich rustig hielden, nam zodoende ook
in de steden de sociale onrust toe.
Alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat de economische en sociale onevenwichtigheden en tegenstellingen in de periode die ironisch
genoeg die van de 'stabiliserende ontwikkeling' was genoemd (1958-'70),
alleen maar toegenomen en verdiept zijn in vergelijking met de periode
daarvoor. Het kapitaalaccumulatieproces had daarvan echter niet te lijden gehad; het had ongestoord en onder zeer gunstige voorwaarden voortgang kunnen vinden. De rekening zou pas na 1970 gepresenteerd worden.
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4.2.3

Zand in de motor: nationale crises en internationale recessies

In de periode vanaf 1970 wordt duidelijk dat het economisch groeiproces
in de voorgaande decennia een groot aantal niet meer te beheersen contradicties had opgeroepen. Het is nu een kwestie van hollen en stilstaan geworden, waarbij de grote economische tegenstellingen en de
enorme sociale ongelijkheid geenszins afnemen. Integendeel, de sociaal
en economisch zwakkeren lijken - mede onder druk van het Internationale
Monetaire Fonds het kind van de rekening te zijn geworden.
De economische cycli in de periode van 1970 vallen vrijwel samen met de
regeringsperioden van de opeenvolgende presidenten. Ik zal de ontwikkelingen in dit jongste tijdvak daarom ook doen per 'sexenio' (periode
van 6 jaar, overeenkomend met de ambtstermijn van één president).
Rond 1970 raakte het economische groeiproces wat in versukkeling. Het
bedrijfsleven kampte met een dalende rentabiliteit, doordat in de jaren
ervoor de omvang van de voorraad vaste activa onevenredig snel was toegenomen. Daar komt bij dat de exportinkomsten daalden; tegenvallende
opbrengsten in de landbouw (o.a. van katoen) en een met protectionistische maatregelen gepaard gaande recessie in de V.S. waren hieraan debet. De regering Echeverría (1971-1976) koos daarom in eerste instantie
voor bezuinigingen. Het jaar 1971 is zodoende een jaar waarin de economische groei gering was, op per capita-basis zelfs bijna nul.
Reeds in het jaar daarop werd echter weer een expansionistisch beleid
ingezet. Doel was de reactivering van de economische groei èn, tegelijkertijd, een meer harmonieuze en rechtvaardige ontwikkeling, een 'Desarrollo Compartido'. Naast een meer evenredige verdeling van de vruchten
van de groei moesten bovendien de invoering van een grotere vrijheid
van meningsuiting (inclusief een grotere persvrijheid), de hogere uitgaven voor opleiding en onderwijs en de vrijlating van politieke gevangenen als bliksemafleiders voor de sociale onrust fungeren. De overheidsuitgaven namen door dit beleid flink toe, van ruim een kwart van
het BNP in 1969 tot 40% in 1975. Deze stijging gold zowel de investeringen als de lopende uitgaven. De toename van de laatste is voor een belangrijk deel op rekening gekomen van de uitbreiding van de medische en
onderwijsvoorzieningen (vooral ook op het platteland) en een verdubbeling van het overheidspersoneel. Voor de investeringen geldt, dat onder
Echeverría het aandeel van de in crisis verkerende landbouw weer toenam,
tot 15,6% van het totaal. Daarvan ging vanaf 1973 ruim eentiende deel
naar het zogenaamde PIDER-project, een project voor integrale rurale
ontwikkeling. Ongeveer 60% van de rurale bevolking, verdeeld over 15.000
kleine gemeenschappen, werd ermee bereikt, in de vorm van een verbetering van de infrastructuur, het opzetten van verwerkende bedrijfjes en
andere nijverheidsactiviteiten op kleine schaal, de verbetering van sociale voorzieningen en de verlening van kredietfaciliteiten. De secundaire sector kreeg 40% van de totale overheidsinvesteringen toebedeeld
en de communicatiewerken (de 'traditionele infrastructuur') 21,7%. Binnen de secundaire sector kreeg met name de ijzer- en staalindustrie een
flinke impuls.
Het expansiebeleid miste zijn uitwerking op de groei aanvankelijk niet.
Ook in het particuliere bedrijfsleven liepen de investeringen aanzienlijk op en het BNP nam weer toe, zij het minder dan in de decennia daarvóór: 6,9% over 1972-'74. De vreugde was evenwel van korte duur - de
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groei nam al snel weer af en in 1976 verkeerde de economie zelfs in een
flinke recessie - en bovendien bleek het groeiproces ook nu erg ongelijk verlopen te zijn. Tabel 4.2 illustreert dat ook.
7o¿e/ 4,2

Mexico: indicatoren van het economisch groei proces, 1971-1976 (percentueJe groei, tegen consultile prιjxen)

1971

1972

1973

1974

1975

1976

BNP, per capita
BNP, totaal

0,2
3,4

3,9
7,3

4,2
7,6

2,5
5,9

0,8
4,1

-1,1

primaire sector, totaal
landbouw
-akkerbouw
-veeteelt

2,0
2,2
1,8
3,0

0,5
0,2

2,8
2,6
3,2
1,7

0,9
0,9

1,2
1,0

-0,7

-0,3

5,1

2,2
2,0
2,1
1,9

3,5

3,2

secundaire sector, totaal
nijverheid
-'traditionele' industr.
-'moderne' industrieën
-chemische industrie
-kapitaal goederenind.
-auto-industrie

2,5
3,2
2,9
3,3

9,3
8,5
6,2

9,2
9,0
6,4

10,3
19,3

11,0

9,9

7,2
6,0
3,1
8,2
5,6

8,2

12,0
22,1

4,3
3,6
4,0
3,3
3,7
6,0
4,9

3,9
3,7
2,4
4,6
6,3
1,2
-10,0

tertiaire sector
overheidsinvesteringen
inflatie
Bron: Nafinsa,

1981:

22,

10,0

-2,6

2,1

2,9
6,8

10,0

14,6
21,6

4,4

7,4

7,6

5,5

4,5

1,2

-2f),6

40,1

33,3

4,9

26,6

-6,8

4,5

5,6

12,3

24,0

16,7

21,7

Í8-40, 2Ю en 324

Zoals de tabel laat zien zijn de verschillen tussen de hoofdsectoren
van de economie aanzienlijk. Ook nu weer groeide de secundaire sector
het snelst en was het de primaire die ver achterbleef. Eenzelfde beeld
zouden we krijgen als in plaats van naar de produktiewaarde gekeken
zou worden naar de werkgelegenheid. Maar ook binnen elk der sectoren
blijkt de ontwikkeling zeer ongelijk verlopen te zijn.
Kijken we eerst naar de primaire sector, in casu de landbouw, dan kan
gesteld worden dat er ondanks de meer positieve aandacht van de over
heid voor de kleinschalige produktie (met name in de 'ejidos') weinig
veranderd is in de grote ongelijkheid zoals we die in de vorige para
graaf schetsten. Voor een duurzame ombuiging van de negatieve trends in
de ontwikkelingen op het platteland en in de landbouw bleek veel meer
tijd, geld en inspanning nodig te zijn. In 1974 was dan ook bijna 2
miljoen hectare van de 12,5 miljoen, die in 1965 zonder irrigatie be
bouwd werden, verlaten (hetgeen het noodzakelijk maakte op grote schaal
voedselprodukten te importeren: in 1974 voor 504 miljoen dollar). De
aanzienlijke verhogingen van de garantieprijzen voor bepaalde voedsel
gewassen welke de regering decreteerde (200-230% tussen 1970 en 1976
voor mais, sorghum en rijst; 90-190% voor tarwe en bonen) konden daar
kennelijk niets aan veranderen. Hoogstens hebben ze nóg erger kunnen
voorkomen.
In de secundaire sector groeide de nijverheid wat minder snel dan de
oliewinning, electriciteitsopwekking en de bouw. We zien in de tabel
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ook dat de cijfers voor de nijverheid vrij grote interne verschillen
verbergen: de 'traditionele' sectoren (produktie van levensmiddelen,
dranken, genotwaren, textiel, kleding en lederwaren) groeiden gemiddeld
met 4,2% per jaar (net iets boven het groeicijfer van de bevolking), de
'moderne' met 6,8%. Volgens Martínez zou de trage groei van de traditionele industrietakken zelfs gepaard zijn gegaan met een daling van
het aantal daarin tewerkgestelden (1981:52). Overigens lijkt aan de importsubstitutie in deze periode een einde te zijn gekomen, aldus Verkoren en Hoenderdos (1984:5). Het meest gegroeid zijn dan ook de industrieën die (ook) exporteren; dit blijkt ook uit het gegeven dat het
aandeel van Industrieprodukten in de totale export toenam van 27% in
1970 tot 36,4% in 1975. De concentratie in de industriesector is zeker
niet verminderd. Integendeel, de eenheden met minder dan 5 werknemers
hebben duidelijk nog meer terrein verloren: in 1975 maakten ze nog maar
53,2% van het totale aantal bedrijven en bedrijfjes uit (in 1965 was
dat 76,3%, zoals we eerder al zagen) en beschikten ze nog maar over 1%
van het in de sector geïnvesteerde kapitaal (1,3% in 1965).
Wat betreft de andere aspecten van de ongelijke ontwikkeling, zoals behandeld in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, hoeft er weinig twijfel over te bestaan dat de meeste tegenstellingen versterkt zijn of op
z'n minst gelijk gebleven. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen dat de
kloof tussen degenen die het minimumloon of minder verdienen enerzijds
en de werknemers in de grote bedrijven van de moderne industriesectoren
anderzijds wijder geworden is. Ook zijn de ruimtelijke onevenwichtigheden verder versterkt, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ook na 1970 verder toegenomen urbanisatiegraad.
Het jaar van de presidentswisseling, 1976, was een jaar van economische
crisis. Meerdere factoren waren daarvoor verantwoordelijk.
—
De particuliere investeringen bleven om verschillende redenen achter bij de overheidsinvesteringen.
Ten eerste bleef de rentabiliteit van de investeringen gemiddeld
genomen dalen. Kostenstijgingen resulteerden uit een aantal regeringsmaatregelen ten gunste van de reguliere arbeidskrachten: de
sociale verzekeringspremies voor de midden- en hogere kaders werden verhoogd, er werd een fonds opgericht waaruit de bouw van woningen voor arbeiders bekostigd moest worden (de voor het beheer
en de uitvoering verantwoordelijke instelling heet INFONAVIT) en
waarvoor de premies voor 50% voor rekening van de werkgevers kwamen, en tenslotte werd een flexibel loonbeleid gevoerd waardoor de
reële lonen in de industrie gemiddeld genomen toenamen. Tegenover
deze kostenstijging stonden maar geringe produktiviteitsstijgmgen (in de industrie 1,1% over de gehele periode 1971—'76). Een
tweede reden voor het achterblijven van de particuliere investeringen moet gezocht worden in het feit dat verdere ïmportsubstitutie niet mogelijk bleek, ook al omdat de protectie van de nationale industrie door de overheid verminderd werd. Deze moest efficiënter worden om te kunnen concurreren met buitenlandse Produkten; zo hoopte men de industriële exporten te kunnen vergroten en
de relatief hoge prijzen voor nationale Industrieprodukten op een
realistischer niveau te krijgen. Een derde reden was de langzame
expansie van de binnenlandse markt voor de gangbare consumptiegoederen, grotendeels veroorzaakt door de scheve inkomensverdeling.
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Aan een vierde reden was de overheid in belangrijke mate schuld:
krediet werd in Mexico schaars, aangezien de overheid zoveel krediet opnam. In 1975 gebruikte ze 41% van de kredieten van de Banco
de México (Rivera en Gómez, 1980:101).
De inflatie nam een ongezonde omvang aan (zie tabel 4.2). De rente
steeg daardoor (hetgeen de omvang van de particuliere investeringen nog eens extra drukte) en de peso raakte steeds meer overgewaardeerd ten opzichte van de dollar.
Een belangrijke oorzaak voor de inflatie was ongetwijfeld het feit
dat de enorme expansie van de overheidsuitgaven het noodzakelijk
maakte de geldvoorraad van 1972 tot en met 1974 jaarlijks met maar
liefst 20% te vergroten (inflatoire financiering).
—
De handelsbalans bleef onveranderd negatief omdat de import - van
machines, werktuigen en technologie, maar ook van levensmiddelen sterk groeide; in totaal bedroeg het tekort over deze periode maar
liefst ruim 13 miljard dollar.
Ook de andere 'kosten van de afhankelijkheid' liepen op: bijna 3
miljard dollar verdween tengevolge van winstovermakingen (hier
stond maar de helft tegenover aan directe investeringen) en bijna
4 miljard als rente op de buitenlandse leningen van de overheid.
De buitenlandse schuld groeide onheilspellend: van 4,5 miljard dollar in 1971 tot bijna 20 miljard in 1976.
De grote schuldige is de overheid geweest die - gelokt door de lage internationale rentetarieven, die in 1972 op hun minimum belandden - onder Echeverría ruim 15 miljard dollar aan indirecte investeringen heeft aangetrokken.
Het inzetten van de crisis werd tenslotte versneld door de internationale economische recessie van 1973-1975.
De internationale kredietvoorwaarden werden plotseling veel stringenter, waarmee aan de gemakkelijke financiering van de groei een
einde kwam. De internationale handel stagneerde bovendien, hetgeen
de export, welke ook al te lijden had van de overwaardering van de
peso, een gevoelige klap gaf.
De peso-devaluatie van september 1976, van 12,5 naar 20 pesos per dollar, betekende de officiële erkenning van de crisis. Een streng bezuinigingsbeleid, onder toezicht van het IMF, zou volgen. Ondertussen nam
de kapitaalvlucht steeds grotere vormen aan en gingen talloze bedrijven
failliet. De erfenis voor Echeverrias opvolger, López Portillo, was
bepaald een negatieve.
De regering López Portillo (1977-1982) begon haar eerste jaar net als
die van Echeverría: ze schroefde de uitgaven drastisch terug, om haar
financiële positie weer op orde te brengen. Het overheidstekort werd in
één klap teruggebracht van 19,5% in 1976 naar 6% in 1977 en zodoende
hoefde relatief weinig geleend te worden in het buitenland. Bij het bezuinigen werden de investeringen overigens zoveel mogelijk ontzien; deze
bleven maar weinig onder het niveau van 1976. Andere maatregelen die de
overheid nam ter gezondmaking van de economie waren het vrijlaten van de
tot dan toe aan maxima gebonden prijzen van een flink aantal populaire
consumptie-artikelen en het uitvaardigen van een loonmaatregel: de lonen
mochten dat jaar met maximaal 10% omhoog. Omdat de kosten van levensonderhoud voor arbeiders in Mexico-stad met 32% stegen betekende dit voor
zeer vele huishoudens een gevoelig verlies van koopkracht. Het totaal-
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r e s u l t a a t van deze ontwikkelingen i s af t e lezen in t a b e l 4.3 hieronder:
het BNP per c a p i t a bleef g e l i j k , de groei was n u l . In de s l e c h t draaiende bedrijfstakken werden nogal wat mensen ontslagen om de kosten t e r e duceren en de e f f i c i ë n t i e t e verhogen.
ТаАяА 4.3

M e x i c o : h e t e c o n o m i s c h groc-Lproces o n d e r Lópe/. P o r t i l l o en lieL
j a a r van d e r e g e r i n g De la Madrid ( g r o e i i n %, t e g e n c o n s t a n t e

De la
Madrid

López- PorLi H o

1977

1978

1979

19Й0

5,0

6,3
9,2

5,4
8,4

19И1

1982

1983

5,1
7,9

-3,1
-0,5

-7,6
-5,3

6,1

-0,6
-2,9

BNP per capita
BNP, totaal

0,0
3,3

8, 1

primaire sector, totaal
landbouw
-akkerbouw
-veeteelt

5,1
5,2
6,5
3,1

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

-0,7
-1,1
-3,5

2,7

3,0
4,5

8,5
6,0

4,7

10,2
14,3

10,3
15,5

17І5

17 i 6

9,2
4,5

8,7
5,8

12,6

10,7

secundaire sector, totaal
olie- en gaswinning
nijverheid
-'traditionele' industr.
-'moderne' industrieën
-chemie
-kapitaalgoederenind.
-auto-industrie
tcrL iaire sector

18,8

3,4
5,9
1,0

eerste
prijzen)

-3,8
-0,5
-10,0

7,7

7,5

17,2
29,8

17,6
24,5

1,9

6,0

7,9

overheidsinvesteringen

-2,4

31,4

14,5

inflatie

20,7

16,2

20,0

5,6

7,0

2,9

•

-2,9

-7,3

а

'ь
-26,4
-29,2

19,5

-26,6
29,8

28,7

98,9

80,8

a

e n i g e g e d e t a i l l e e r d e c i j f e r s : l e v e n s m i d d e l e n , d r a n k e n en t a b a k : 4,2%; t e x t i e l , k l e 
d i n g en l e d e r w a r e n : - 5 , 8 % .
I) e n k e l e meer g e d e t a i l l e e r d e c i j f e r s : chemie en p e t r o c h e m i e : 1,4%; b u s i s m e t a a l : - 8 , 8 %
k a p i t a a l g o e d e r e n en m e t a a l w a r e n : - 1 2 , 6 7 .
B r o n n e n : Banco de M é x i c o , 1984: 3 5 8 , 361 en 1 9 8 5 : 4 8 3 ; CF.PAL, 1 9 8 5 : 7 2 7 - 7 3 0 ; Comercio
E x t e r i o r , v o l . 3 4 , n o . 11 ( 1 0 6 9 , 1 0 7 3 ) en v o l . 3 5 , n o ' s 2 , 4 en 5 ( p p . 189, 345 en 4 4 9 ) ;
El Mercado de V a l o r e s , X V I H , 4 0 : 1 0 1 8 ; G u i l l e n , 1 9 8 1 , Ь : 1 1 ; H a r d y , 1 9 8 2 : 5 0 7 ; I g l e s i a s ,
1985:173-177; Nafinsa,
1981:22,29-31,230

Ook de regering López Portillo kon al in het tweede jaar van haar bestaan weer een expansionistisch beleid voeren. Niet alleen was in 1977
aanzienlijk bezuinigd, maar ook was het handelsbalanstekort met de helft
afgenomen en waren de spaardeposito's bij de banken met 43% gegroeid,
waardoor de binnenlandse kredietbasis aanzienlijk verbreed was. Tenslotte bleken de olie- en gasreserves steeds weer groter dan verwacht, zodat
de overheid een geweldige potentiële bron van inkomsten in handen had.
Met een reële verhoging van haar investeringen met bijna eenderde en een
verhoging van haar totale uitgaven die deze op een niveau van 44% van
het BNP van dat jaar bracht, gaf de overheid de aanzet voor een hernieuwde economische groei. Deze zou zo'η 4 jaar volgehouden worden. Ze
toonde even grote verschillen tussen en binnen de verschillende sectoren
van de economie als in de voorgaande regeringsperiode het geval was ge96

weest. De omvang ervan was echter wel wat forser. Dat gold echter ook
voor de terugval, die eind 1981 zou inzetten. Een en ander wordt door
tabel A.3 goed geïllustreerd.
De elementen in het overheidsbeleid die het groeiproces en de kapitaalaccumulatie weer in gang wisten te brengen waren de volgende.
—
Het beleid van de 'Desarrollo Compartido' werd losgelaten.
Het vertrouwen van de ondernemers, die het spook van het communisme al zagen rondwaren, werd hiermee weer enigszins hersteld. Belangrijker was echter dat via een jaarlijkse loonmaatregel de basis voor de kapitaalaccumulatie werd hersteld, zodat de bedrijfswinsten weer stegen. Het aandeel van lonen en salarissen in de totale toegevoegde waarde zou daarbij gedaald zijn van 40% in 1976
naar 35,8% in 1982 (Uno-más-uno, 2-3-1984). Opvallend is dat, anders dan in de voorgaande periode, niet alleen de minimumloners er
op achteruit gingen, maar alle loon- en salaristrekkenden. De polarisatie tussen kapitaal en arbeid, die was afgezwakt met de opkomst van beter betaalde middengroepen, is daarmee weer versterkt.
De overheid subsidieerde de privésector in hoge mate door de goederen en diensten (met name brandstoffen en electriciteit) van de
staatsondernemingen tegen zeer lage prijzen aan te bieden. In 1979
zou deze 'subsidie' 25,4% van het BNP hebben bedragen.
De overheidsuitgaven stegen sterk, tot zo'n 50% van het BNP.
Een belangrijk deel van de uitgaven kwam via de aankopen van de
overheid en de uitbesteding van bouw- en constructieprojecten bij
(meestal grote) privé-ondernemingen terecht (zie Aguilar, 1981).
Er werd een Nationaal Industrieplan opgezet, dat in 1979 in werking
trad.
Dit plan beoogt de privé-investeringen te stimuleren door zogenaamde 'fiscale kredieten': de ondernemers kunnen - via een moeizaam verlopende procedure, die vele kleine ondernemers afschrikt waardepapieren krijgen ('Ceprofis' - 'Certificados de Promoción
Fiscal') die men kan verzilveren bij de belastingafdracht. Rivera
en Gómez menen dat dit programma qua omvang en bereik geen precedent kent in de geschiedenis van Mexico en dat het zodoende de belangrijkste steun van de Staat aan het kapitaalaccumulatieproces
tot nu toe is (1980:112).
De fiscale kredieten betreffen zowel kapitaalinvesteringen als de
schepping van nieuwe arbeidsplaatsen. De hoogste kredietpercentages gelden voor de havensteden met belangrijke basisindustrieën
(men hoopt op het ontstaan van 'linkages' met de oliewinning, de
petrochemie en de ijzer- en staalindustrie), alsmede voor een vrij
groot aantal 'groeipolen' in bijna het hele land. De laagste percentages gelden voor Mexico-stad, terwijl ook in Guadalajara en
Monterrey verdere industrialisatie niet bevorderd wordt. Zo wil
men de decentralisatie van de industriële produktie bevorderen.
Op het punt van de stimulering van de industriële produktiegroei
heeft het plan zeker resultaat geboekt. Hiermee is de negatieve
invloed van een aantal andere maatregelen, die de protectie tegen
concurrentie van buiten verder reduceerden, ruimschoots gecompenseerd. Ruimtelijke spreidingseffecten zijn er echter weinig te bespeuren. Het particuliere bedrijfsleven concentreert zijn investeringen in de buurt van de economische kernregio, in steden als
Cuernavaca, Puebla en Toluca, in de 'industriestraat' Querétaro-
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León en in enkele andere steden binnen de driehoek Mexico-stadMonterrey-Guadalajara (zoals San Luis Potosí, Saltillo en ook
Aguascalientes) .
De basis van de kostbare steun aan de economische groei vond de regering in de opvoering van de olie- en gaswinning en de export van de
gewonnen Produkten. De spectaculaire stijging van de olieprijs op de
internationale markt was daarbij een flinke steun in de rug. Van 540
miljoen dollar in 1976 stegen de inkomsten uit de olie- en gasexporten
tot 13.310 miljoen in 1981. Aangezien de olieprijzen alleen maar verder
omhoog leken te kunnen, zag de toekomst er zonnig uit.
Dat was echter maar schijn, want de meeste onevenwichtigheden in de
economische (en ook de sociale en de ruimtelijke) ontwikkeling bleven
bestaan of werden alleen maar groter. Weliswaar werden sommige trends
omgebogen (zoals de daling van de rentabiliteit en de winsten) maar andere namen juist weer in intensiteit toe.
De snel voortschrijdende inflatie gaf zeker reden tot bezorgdheid, net
als de niet aflatende groei van het handelsbalanstekort; de laatste had
eind 1980 een omvang van 6,6 miljard dollar, niet in het minst omdat er
- met name door de staats-oliemaatschappij 'PEMEX' - enorme hoeveelheden intermediaire en kapitaalgoederen geïmporteerd werden. Van de snelle toename van de buitenlandse schuld (ruim voor het einde van 1981 bedroeg deze al meer dan 45 miljard dollar) lag de regering niet wakker
- integendeel, de overheid leende steeds méér, vanuit de gedachte dat
de schuld in de toekomst gemakkelijk afgelost kon worden met de verwachte olie-inkomsten - maar ondertussen gingen er wel steeds grotere bedragen aan rente en aflossing het land uit (4 miljard dollar in 1980).
Verontrustend bleef verder onder andere nog dat het begrotingstekort op
een te hoog niveau begon te komen (14% van het BNP in 1981), dat de peso
weer sterk overgewaardeerd raakte (importeren was goedkoop maar de export werd sterk gehinderd) en dat de groei in de werkgelegenheid die van
de economisch actieve bevolking niet bijhield (de open en verborgen
werkloosheid te zamen lagen in 1978 en 1979 op zo'η 55%).
Tenslotte bleef de voedselvoorziening in het land zorgwekkend, niet in
het minst vanwege de voortgaande verwaarlozing van de kleinschalige,
niet-geïrrigeerde landbouw. De groeiende voedselimporten brachten de
regering er uiteindelijk in 1980 toe een programma op te zetten - 'SAM'
geheten ('Sistema Alimentaria Mexicana') - dat het land weer zelfvoorzienend moest maken wat betreft de voedselproduktie. De kleine boeren
kregen daarbij relatief veel aandacht - de overheid zou o.a. verliezen
als gevolg van klimaattegenslagen compenseren - maar toch ontvingen de
grote irrigatiedistricten nog 60% van de middelen voor de landbouw.
Mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden en 'realistischer'
opkoopprijzen kon de voedselproduktie in 1981 flink toenemen. De economische crisis die zich nog datzelfde jaar aankondigde betekende evenwel
een snelle en stille dood van het SAM-programma.
Weer zouden gebeurtenissen in het buitenland het kaartenhuis de beslissende tik geven: de stijgende rente op de internationale geldmarkten,
het inzakken van de wereldhandel vanwege een om zich heengrijpend protectionisme en weer een internationale economische recessie, en vooral
ook de daling van de olieprijzen tegen het einde van 1981. Nog in datzelfde jaar begon de regering haar uitgaven in te perken, aangezien de
olie-inkomsten plotseling 5 à 6 miljard dollar lager uitkwamen dan ge-
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raamd. Grote nationale consortia als ALFA en VISA haalden een streep
door hun investeringsplannen en zegden nog voor het begin van 1982 honderden personeelsleden de wacht aan.
Het laatste jaar van de regering López Portillo werd een crisisjaar,
net als onder de vorige regering. De terugslag lijkt alleen veel erger
te zijn geweest. Voor de lage inkomensgroepen waren de gevolgen ronduit
schrikbarend; maar ook de loon- en salaristrekkenden in de middenklasse
moesten een stevige veer laten. De werkgelegenheid is naar verluidt in
1982 namelijk met 900.000 arbeidsplaatsen verminderd, waarbij vooral in
de bouw (met veel dagloners) massale werkloosheid is opgetreden. Bovendien zijn volgens een publikatie van een groep onafhankelijke vakbonden
in Uno-más-uno van 2 maart 1984 de reële lonen met maar liefst 53% gedaald. De toegestane loonsverhogingen stonden namelijk in geen verhouding tot de op hol geslagen inflatie, die de 100%-grens overschreed.
Bijna 60% van de bevolking bevindt zich aan de grens van een situatie
van puur overleven, zo meldde de directeur van de staatsonderneming
'C0NASUP0' kort daarna... (Salinas de Gortari, 1983:562).
Andere gevolgen van de plotseling uitgebroken crisis waren het nog verder oplopen van het begrotingstekort (tot 17,6% van het BNP in 1982),
een bijna-verdubbeling van de buitenlandse schuld en een officiële devaluatie van de peso (van 27 pesos voor 1 dollar naar 45). De devaluatie bleek onvoldoende om het waardeverlies van de peso te compenseren.
Een omvangrijke deviezenspeculatie kwam daarom op gang, aangemoedigd
door de vraag naar dollars door het bedrijfsleven enerzijds en de zogenaamde 'sacadolares' - rijken die hun geld in het buitenland in veiligheid brengen - anderzijds (op rekeningen in de V.S. was minstens 14
miljard dollar gedeponeerd en Mexicanen bezaten er voor 30 miljard aan
onroerend goed, aldus Jan van der Putten in de Volkskrant van 4 september 1982). Aan deze gang van zaken maakte López Portillo abrupt een
einde door in september 1982 de deviezenhandel aan banden te leggen en
alle nationale banken te nationaliseren (2).
De regering van De la Madrid, die aan het eind van 1982 werd geïnstalleerd, bleef weinig anders over dan onmiddellijk met 'puin ruimen' te
beginnen. Daartoe werd een 'Programa de Reordenación Económica' opgesteld, om onverwijld orde op zaken te stellen. Dit laatste gebeurde al
gauw mede onder door het IMF gestelde voorwaarden, want om een faillissement te vermijden waren kredieten van deze instelling onontbeerlijk.
De belangrijkste elementen van dit programma waren:
Het begrotingstekort werd drastisch verminderd: van 17,6% in 1982
naar 8,5% in 1983.
Enerzijds werden de inkomsten van de overheid vergroot door verhoging van de tarieven van openbare diensten, van de BTW-tarieven en
van de prijzen van de produkten der staatsbedrijven (zo steeg de
benzineprijs met 500%). Anderzijds werd flink in de overheidsuitgaven gesneden. Het SAM-programma voor de landbouw werd losgelaten,
waarmee de kleinschalige, niet-geïrrigeerde produktie definitief
geofferd lijkt te zijn; de steun die nog aan deze sector gegeven
werd ging weer vrijwel geheel naar de grote irrigatiedisstricten,
die de deviezen moesten verdienen voor de noodzakelijke importen
van voedselprodukten. Voor de industriesector is de steun zoals
neergelegd in het Industrieplan van López Portillo gecontinueerd,
met dit verschil dat men niet of nauwelijks rendabele bedrijven
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(waar een groot deel van het midden- en kleinbedrijf onder valt)
steeds meer van hulp is gaan uitsluiten. Daarnaast geldt voor deze
sector dat de Staat zelf een belangrijk deel van haar produktieve
activiteiten begon af te stoten of stop te zetten. De privésector
moest het voortouw maar weer nemen, waarbij vooral van buitenlandse
(multinationale) ondernemingen veel verwacht werd.
Voor de tweede maal in één jaar werd de peso gedevalueerd (waarmee
de koers op 150 pesos voor 1 dollar kwam).
Doel van de devaluatie was in de eerste plaats het bevorderen van
de export, met name van industriële produkten, om zo meer deviezen
binnen te krijgen. Daarnaast hoopte men de buitenlandse investeerders flink aan te moedigen, en de import van luxegoederen en andere
overbodige produkten af te remmen.
—
In naam van de ïnflatiebestrijding werd de loon- en salaristrekkenden een verdere daling van hun koopkracht opgedrongen.
De overheid kon zelf niet aan de prijsbeheersing meewerken, omdat
ze haar inkomsten dringend moest verhogen, en het bedrijfsleven
compenseerde elke kostenstijging met prijsverhogingen. De lonen
werden dus eens temeer het kind van de rekening.
Om het vertrouwen van het bedrijfsleven in het regeringsbeleid te
herstellen werden alle door de nationalisatie van de banken gedupeerde investeerders schadeloos gesteld en werd deze grotendeels
teruggedraaid.
Ondanks al deze maatregelen is 1983 een rampzalig jaar geworden. Het
BNP daalde met maar liefst 4,7%. De inflatie bleef met 80% op een veel
te hoog niveau. De loontrekkenden gingen zeker een kwart in koopkracht
achteruit; de binnenlandse vraag zakte in en vele kleine en middelgrote
bedrijven werden daardoor het faillissement ingedreven.
Ten tijde van de tweede fase van mijn onderzoek in Aguascalientes, in
het begin van 1984, verkeerde Mexico dus midden in een diepe economische crisis. Deze had ook op sociaal en politiek terrein zijn weerslag.
De dalende koopkracht en groeiende werkloosheid betekenden dat voor
grote delen van de bevolking de situatie uiterst zorgwekkend was geworden; er werden zelfs gevallen van zelfmoord van alleenstaande moeders
geregistreerd en in één jaar tijds verdubbelde het aantal roofovervallen en roofmoorden in Mexico-stad. De PRI en haar regering zag haar
basis afbrokkelen - met name in het noorden, waar veel terrein verloren
werd aan de rechts-liberale oppositie - en politiek Links verloor zich
in intellectuele discussies en onhandige manipulaties. Helaas lijkt er
sindsdien maar weinig ten positieve veranderd te zijn.

4.3

De sociaal-economische ontwikkeling van Aguascalientes

De staat (of 'deelstaat') Aguascalientes ligt in het centrum van Mexico
op de rand van de Centrale Hoogvlakte en de bergruggen van de Sierra
Madre Occidental. De laagste delen liggen op 1700 à 1900 meter boven
zeeniveau, de hoogste op 2800 meter. Het klimaat is in het zuidwestelijke deel als subtropisch te kwalificeren en in de rest van het gebied
als gematigd en aride. De belangrijkste noord-zuid wegverbinding van
het land (de Carretera Panamericana) en de spoorlijn van Ciudad Juárez
naar Mexico-stad doorkruisen de deelstaat in de vruchtbare centrale
vallei, de 'Valle de Aguascalientes'.
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Aguascalientes beslaat met 5589 km2 slechts 0,28% van het nationale
territorium en droeg in 1980 met 520.000 inwoners voor maar 0,7% bij
aan de totale bevolking. Op enkele punten is de betekenis ervan echter
groter dan deze cijfers doen vermoeden. Een aantal landbouwprodukten
wordt, al dan niet na verwerking, buiten de staat afgezet: melk, guayaves, perziken en druiven (na verwerking tot brandy). De borduur- en
'deshilado'-artikelen hebben nationale bekendheid en de produkten van
de kledingindustrie worden in verschillende delen van het land verkocht. Ook herbergt de stad Aguascalientes de belangrijkste reparatiewerkplaatsen van de Nationale Spoorwegen. Dankzij de centrale ligging
van de deelstaat en de goede infrastructurele voorzieningen bedienen de
handels- en de tranportsector ook delen van Zacatecas en Jalisco en
zijn deze sectoren tevens van belang voor de afhandeling en ondersteuning van de goederenstromen van Mexico-stad en haar omgeving naar het
noorden en noordwesten en vice-versa.
De ontwikkelingen in Aguascalientes op economisch terrein lopen maar
ten dele parallel met die voor het land als geheel. De industriële
ontwikkeling kwam pas laat op gang en verliep tot voor kort bovendien
slechts langzaam. Nog rond het midden van de jaren '70 kende de deelstaat een relatieve specialisatie op het vlak van landbouw, handel en
diensten. Het per capita industrieel produkt lag zo'n 22% beneden het
nationale gemiddelde (Ortega de León, 1977:440). We zullen hieronder
bezien hoe deze situatie tot stand is gekomen, welke de begeleidende
sociale en ruimtelijke ontwikkelingen waren en welke veranderingen er
in de afgelopen jaren zijn opgetreden.

4.3.1

De periode tot 1950

Tot 1950 vonden de voornaamste ontwikkelingen in Aguascalientes plaats
op het platteland, in het bijzonder in de Vallei van Aguascalientes. De
herverdeling van grond en de aanleg en uitbreiding van irrigatiewerken
maakten er een verbetering van het levenspeil mogelijk. Van een trek
naar de stad was dan ook nauwelijks sprake: in 1930 woonde 47% van de
bevolking in de hoofdstad en in 1950 49% (Coprodea, 1975:35).
Wat betreft de aanleg van irrigatiewerken liep Aguascalientes voorop:
het irrigatiedistrict van Pabellón was het eerste in het land. In 1950
waren bijna 17.000 ha., oftewel 17% van het totale landbouwareaal bevloeid. Hierop werd nog slechts op bescheiden schaal commerciële tuinbouw en fruitteelt bedreven, maar desalniettemin brachten deze vormen
van produktie in dat jaar reeds 20% van de totale bruto produktiewaarde
van de akkerbouw voort (idem:27-29).
De industriesector ontwikkelde zich tot in de beginjaren '50 slechts
traag en veranderde bovendien maar weinig qua samenstelling. De levensmiddelenindustrie nam in 1930 zo'n 30% van de werkgelegenheid en 70%
van de produktiewaarde van de sector voor haar rekening (het belangrijkste individuele bedrijf was evenwel de reparatiewerkplaats van de
Nationale Spoorwegen). Rond 1950 was de situatie weinig anders, hoewel
de textiel- en kledingsector een wat meer dan gemiddelde groei had gekend (grotendeels vanwege de opkomst van één bedrijf, de 'Industrial
de Aguascalientes'). De eerste fase van het importsubstitutieproces
ging aan Aguascalientes dus goeddeels voorbij. In de secundaire sector

101

was in 1950 ook maar 18,7% van de totale beroepsbevolking van de staat
werkzaam, tegen 50,6% in de primaire sector (vrijwel geheel in agrarische activiteiten) en 30,7% in de tertiaire (CEPES, 1981:259).

4.3.2

De periode tot het midden van de jaren '70

In deze periode vond in elk van de drie economische hoofdsectoren een
duidelijke groei en modernisatie plaats. Belangrijke investeringen in
zowel de 'droge' als de 'natte' infrastructuur waren daaraan niet
vreemd.
Het wegennet, in 1950 slechts 86,8 kilometer lang, werd uitgebreid tot
maar liefst 1614 kilometer in 1974 (CEPES, 1981: 64,73). De verschillende produktiezones van de staat konden ontsloten en met elkaar verbonden worden en de aangrenzende delen van Zacatecas en Jalisco raakten
geïncorporeerd in de invloedszone van de stad Aguascalientes. Deze
kreeg een groeiende regionale handelsfunctie, hetgeen de commerciële en
de transportsector zeer ten goede kwam; het aandeel van de eerste in de
totale bruto-produktiewaarde van de staat bedroeg in 1970 maar liefst
40% (idem, 47,48). De werkgelegenheid in de tertiaire sector in z'n geheel nam dankzij de ontwikkelingen in deze beide subsectoren ook aanzienlijk toe: deze bedroeg in 1970 41,8% van de totale werkgelegenheid
(CEPES, 1981:261).
Ook de irrigatiewerken werden aanzienlijk uitgebreid. Het geïrrigeerde
oppervlak nam daardoor toe tot 55.000 ha. in 1975 (31,4% van het totale
landbouwareaal in dat jaar; Coprodea, 1975:39). De overgang van nietbevloeide verbouw van granen naar geïrrigeerde produktie van fruit en
andere commerciële gewassen zette sterk door. Het aandeel van de laatste in de totale produktiewaarde van de akkerbouw nam toe van 20% in
1950 tot 70% in 1970 en met name de druiven- en de guayaveteelt breidden zich enorm uit. Binnen de landbouwsector nam ook de veeteeltproduktie in omvang toe, zij het minder snel dan die van de akkerbouw. Vooral
de melkproduktie steeg, mede dankzij de met name door de grotere privébedrijven doorgevoerde intensivering. Ook hier is de uitbreiding van
het bevloeide akkerbouwareaal van belang geweest, omdat daardoor de
alfalfateelt flink kon uitbreiden: in 1950 werd 10.000 ton alfalfa geproduceerd, in 1970 meer dan 170.000. In het BNP van de staat nam het
aandeel van het totaal der agrarische activiteiten toe van 20% in 1950
tot 25% in 1970, een ontwikkeling die tegensteld was aan die op nationaal niveau, waar juist een daling optrad. Wèl in overeenstemming met
de nationale ontwikkeling was de afname van het aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid, tot 36,9% in 1970 (CEPES, 1981:
155).
De relatieve stagnatie van de industriesector werd vanaf het midden van
de jaren '50 doorbroken. Niettemin bleef de 'traditionele' nijverheid
domineren en was de groei nog weinig spectaculair. Het aandeel van de
secundaire sector in de totale werkgelegenheid bijvoorbeeld nam toe van
18,7% in 1950 tot 21,3% in 1970 (idem: 261). De levensmiddelenindustrie
vertegenwoordigde in 1970 nog steeds ruim tweederde van de totale produktiewaarde van de nijverheidssector. Er vonden na 1950 wel belangrijke verschuivingen binnen deze subsector plaats. Deze hingen samen met
de sterke groei van de melkveeteelt en vooral ook met de toenemende
verbouw van commerciële gewassen. Brandy-stokerijen, zuivelindustrieën
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en bedrijven die fruit en groenten verwerken en/of verpakken namen zodoende in belangrijke mate de plaats in van de graanverwerkende industrie. Ver achter de levensmiddelenindustrie kwam in 1970 de kleding- en
textielartikelenindustrie, met 15% van de produktiewaarde van de nijverheid. Dit cijfer lijkt zeker een sterke onderwaardering in te houden,
aangezien - zoals we verderop nog zullen zien - een deel van haar produktie op klandestiene wijze plaatsvindt. Wel nam qua produktiewaarde
(maar niet qua werkgelegenheid!) het relatieve belang van de klandestiene produktie in de loop der jaren af, omdat een aantal kleine bedrijfjes uitgroeide tot grotere ondernemingen.
De hier geschetste economische groei en ontwikkeling verliep niet altijd en overal even gelijk. Met name de ongelijke ontwikkeling in de
landbouw had een aantal belangrijke consequenties voor de sociale en
ruimtelijke structuur.
In de niet geïrrigeerde landbouw stegen de inkomens maar weinig. De
overheid kanaliseerde ook maar een klein gedeelte van haar investeringen in de landbouw naar deze subsector (CEPES,1981:269). De herverdeling van land had haar limiet bereikt en het bebouwde areaal kon nauwelijks meer uitgebreid worden. De aanwas van de economisch actieve bevolking kon dan ook niet opgenomen worden. Omdat de geïrrigeerde, commerciële landbouw vanwege een toenemende mechanisatiegraad ook al weinig of geen nieuwe arbeidskrachten kon opvangen, was het resultaat een
toenemende proletarisatie onder de agrarische beroepsbevolking en tegelijkertijd ook een groei van de verborgen werkloosheid op het platteland. In 1975 verdiende 55% van de in de landbouw actieve bevolking een
inkomen als loonarbeider of -arbeidster, waar dat in 1960 nog minder
dan de helft (26%) was. De verborgen werkloosheid bedroeg in 1975 eveneens 55% (Coprodea, 1975:148). Tijdelijke arbeidsmigratie naar de V.S.
en thuiswerkactiviteiten in de borduur- en 'deshilado'-sfeer konden de
dreigende verpaupering van een deel van de plattelandsbevolking ten dele ondervangen. Toch was er in de jaren '50 en '60 sprake van een netto
vertrekoverschot uit de staat, ook al omdat de industriële werkgelegenheid maar langzaam toenam.
De toenemende concentratie van inkomen-genererende activiteiten met een
relatief hoge produktiviteit in de vallei van Aguascalientes weerspiegelt zich zowel in de ruimtelijke spreiding van de bevolking over de
staat, als in de gemiddelde inkomensniveaus van de verschillende gemeenten. De 'Valle de Aguascalientes' herbergt een groeiend deel van de bevolking, in 1975 80%. De aanwas gaat voornamelijk ten koste van de sierras' in het westen en noordoosten van de staat; deze telden in 1975
maar 5% van het totaal, terwijl ze in 1910 te zamen nog goed waren voor
16% (COPRODEA 1975:56,57). Deze verschuiving is niet zonder reden. Het
gemiddelde per capita-lnkomen in 1970 was in de gemeenten waarvan de
bevolking voornamelijk in de vallei woont aanzienlijk hoger dan in de
overige gemeenten. De gemeente Aguascalientes, de 'rijkste' van de eerste groep, scoorde met 115 pesos per maand bijna 4 keer zo hoog als Tepezalá, met 30 pesos de 'armste' van de laatste groep. In het cijfer
voor de gemeente Aguascalientes zien we overigens duidelijk het gewicht
van de stad Aguascalientes uitgedrukt: zowel het grootste, als het meest
produktieve en de hoogste inkomens genererende deel van de secundaire en
tertiaire activiteiten was daar gevestigd. De stad telde in 1970 72% van
de produktie-eenheden in de industrie, was goed voor 89% van de werkge-
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legenheid in die sector en nam maar liefst 95% van de toegevoegde waarde ervan voor haar rekening (idem:218).

4.3.3

De jaren daarna

De meest recente periode wordt gekenmerkt door een drietal opvallende
ontwikkelingen. Ten eerste neemt in de landbouw mede door het duurzaam
afnemen van de neerslaghoeveelheid de kloof tussen de geïrrigeerde en
de niet geïrrigeerde produktie snel toe. Ten tweede raakt de industriële ontwikkeling in een versnelling, waardoor de achterstand op de
landelijke ontwikkeling enigszins goedgemaakt lijkt te gaan worden. Ten
derde blijkt ook op het punt van de concentratie van kapitaal en inkomens het landelijke patroon goed benaderd te worden.
Waar in 1970 de zones die jaarlijks minder dan 450 mm. neerslag registreerden nog 35% van de oppervlakte van de staat besloegen, liep dat in
de periode 1974-'80 op tot maar liefst 65% (Van den Nieuwenhoff, 1985:
54). De verdere uitbreiding van het geïrrigeerde areaal (tot 65.000 ha.
in 1980, of 36% van het totale areaal; CEPES, 1981:142) kon niet voorkomen dat in belangrijke delen van het platteland de bestaansbasis
begon te versmallen. Niet alleen kon de toename van de rurale beroepsbevolking niet meer opgevangen worden, maar ook nam het absolute aantal
in de landbouwsector tewerkgestelden terug, en wel met ca. 5000 tussen
1970 en '80. Het aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid
daalde daarmee tot 22,4%. En ofschoon de commerciële produktie in de
geïrrigeerde zones verder opgevoerd werd, nam bovendien het aandeel in
het BNP van de staat af (tot 20%; idem:155).
Hoewel het welzijnsniveau op het platteland onder de presidenten Echeverría en López Portillo verbeterd werd door de uitbreiding van de
onderwijsvoorzieningen en de gezondheidszorg, kon daarmee de aantasting
ervan door het groeiende gebrek aan inkomensmogelijkheden lang niet altijd gecompenseerd worden. In het kader van het PIDER-programma trachtte de overheid wat rurale industrietjes op te zetten, onder andere voor
vrouwen (zie ook Tonen, 1984), maar het succes daarvan is zeer mager
geweest. Van meer belang voor de werkgelegenheid op het platteland is
dat sommige grotere textiel- en kledingindustrieën uit Aguascalientesstad in een aantal dorpen nieuwe bedrijven hebben opgezet.
Het SAM-programma voor de landbouw onder López Portillo bracht tijdelijk enige verlichting in de situatie van de niet-geïrrigeerde zones.
De kosten waren echter erg hoog. De toegekende leningen konden namelijk
niet teruggevorderd worden omdat de oogsten grotendeels mislukten, terwijl de uitgaven in het kader van de risicodeling om dezelfde reden
hoog opliepen. De goeverneur die in 1980 aan het hoofd van de deelstaatregering kwam te staan, Landeros Gallego, merkte dan ook op dat er
maïs en bonen 'tegen de prijs van goud' verbouwd waren. Zijn regering
kon zich daarom geheel vinden in het beleid van president De la Madrid,
die de niet-geïrrigeerde landbouw vrijwel volledig aan zijn lot overliet door het programma stop te zetten. Men moest maar overgaan op de
verbouw van voedergewassen voor de veeteelt, zo meende Landeros Gallego, maar hij zei er niet bij hóé. Kredieten voor die overgang stelde
hij in elk geval niet beschikbaar (Maclas Zapata, 1984:114).
De belangrijkste economische ontwikkelingen deden zich vanaf het midden
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van de zeventiger jaren voor in de stad Aguascalientes. Vooral de industriesector voerde de produktie sterk op, in het bijzonder vanaf
1980. Men zou kunnen stellen, dat daarmee de 'industriestraat1 Querétaro-León (zie par. 4.2.1) verlengd is tot Aguascalientes.
In de tweede helft van de jaren '70 zetten de 'traditionele' industrietakken hun groei versterkt door; de levensmiddelenindustrie op basis
van de verdere uitbouw van de moderne commerciële akkerbouw en veeteelt, de kleding- en textielnijverheid vooral door haar afzetgebied te
vergroten (in het bijzonder naar het noorden, naar de grote steden in
de grensstrook) en haar produktie te diversifiëren. In het begin van de
jaren '80 profiteerden deze industrietakken bovendien van het feit dat
Aguascalientes in het Nationale Industrieplan is aangewezen als een van
de 'groeipolen' waar de ontwikkeling flink gestimuleerd diende te worden. Zo konden vele bedrijven nieuwe vestigingen opzetten met aantrekkelijke subsidies. De beroepsbevolking in de secundaire sector nam zodoende toe van 21,3% van de totale beroepsbevolking in 1970 tot maar
liefst 37,6% in 1980 (CEPES, 1981: 261; de cijfers zijn de officiële,
die zoals gezegd een sterke onderschatting van het aantal actieven in
de kleding- en textielartikelenproduktie inhouden).
Vanaf 1980 gebeurde er evenwel ook iets anders: een aantal grote multinationale ondernemingen koos Aguascalientes als locatie voor nieuwe
industrieën. In de jaren 1981 tot en met 1983 werd er voor maar liefst
78 miljard pesos aan buitenlands kapitaal aangetrokken, dat is tegen de
koers van eind 1982-begin 1983 ruim 500 miljoen dollar' De belangrijkste van de in totaal 12 investeerders waren Xerox (23 miljard pesos),
Nissan (22 miljard; de produktie - automotoren - zal grotendeels geëxporteerd worden) en Motodiesel (12 miljard; het gaat hier om een jointventure van de Staat met General Motors). Andere bekende bedrijven zijn
Texas Instruments, Hitachi en Nike. Met dat geld zijn tot nu toe 4000
arbeidsplaatsen gecreëerd, een aantal dat verdubbeld zal zijn als deze
bedrijven eenmaal op volle kracht zullen draaien (Hidrocálido, 15-121983; gezien de omvang van de investeringen is het aantal geschapen
arbeidsplaatsen natuurlijk erg gering; met die 78 miljard pesos zouden,
afhankelijk van de gekozen technologie, bijvoorbeeld zeker 100.000 tot
300.000 arbeidsplaatsen in de kleding- en textielartikelensector geschapen kunnen worden...).
De aantrekkingskracht van Aguascalientes als vestigingsplaats voor
nieuwe industrieën heeft een aantal oorzaken:
Onder leiding van Landeros Gallego heeft de deelstaatregering gekozen voor industrialisatie als 'overlevingsstrategie' voor de
staat. De grens van een verdere expansie van de landbouw lijkt
bereikt en bovendien is de droge landbouw in ernstige problemen
geraakt.
In het kader van de nieuwe strategie is de infrastructuur sterk
verbeterd: de wegen zijn nu relatief in zeer goede conditie, de
breedte van de invalswegen naar de stad is tot enkele kilometers
buiten de stad van 2 rijstroken op 4 gebracht, de binnenste rondweg in de stad werd in 1984 opnieuw geëgaliseerd en geasfalteerd,
een tweede rondweg meer aan de rand van de stad naderde in dat
jaar haar voltooiing en tenslotte is een nieuw vliegveld aangelegd
zodat de grote verkeersvliegtuigen ook Aguascalientes kunnen aandoen (vroeger was men aangewezen op de luchthavens van León en
Guadalajara). Daarnaast heeft de staatsregering een actieve wer-
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vingspolitiek gevoerd, waarmee kennelijk een indruk van betrouwbaarheid en dynamisch beleid is gewekt. Tenslotte heeft ze bij de
federale regering gedaan gekregen dat de grote gaspijpleiding Salamanca-León naar Aguascalientes werd doorgetrokken, waarmee een
bron van goedkope energie beschikbaar is gekomen.
De stad biedt de voordelen van een centrale ligging in het land,
aan belangrijke noord-zuid (Ciudad Juárez-México stad) en oostwest (Tampico-Monterrey-Guadalajara-Manzanillo) routes voor wegen spoorwegverkeer.
De deelstaat kan bogen op een 'niet te verbeteren klimaat van rust
op het arbeidsfront', aldus de tekst van een wervingsfolder van de
staatsoverheid.
Vanaf 1967 heeft naar het schijnt in de bedrijven van Aguascalientes geen enkele staking plaatsgevonden (dat lijkt een opvallend
feit, maar de staat is natuurlijk maar erg klein). De houding van
de belangrijkste vakcentrale, de CTM is volgens dezelfde folder
'niet conflictief' en de relaties tussen arbeiders en werkgevers
zelfs 'excellent'. Wat écht excellent is, wordt niet expliciet
vermeld: de relaties tussen de hogere regeringsfunctionarissen en
de werkgevers enerzijds en de leiders van de CTM anderzijds (net
als elders in het land; zie 4.2.2 hiervoor).
Tenslotte, maar dit voordeel deelt de stad met een flink aantal
andere, behoort de stad (en sinds kort ook de nabijgelegen plaats
Jesús María) tot de best gesubsidieerde industriële groeicentra in
het binnenland van Mexico.
Mèt het inhalen van de achterstand op de nationale industriële groei
zijn zich ook op een aantal andere punten parallellen met de ontwikkelingen op nationaal niveau gaan voordoen. Dit zijn de onderlinge verstrengeling van de politieke en de economische elite, die in de jaren
'70 duidelijke contouren begon te krijgen, alsmede de daarmee samenhangende concentratie van kapitaal en inkomen en de gevolgen daarvan.
De concentratie van kapitaal in een kleine groep bedrijven vond reeds
plaats voor de komst van de grote buitenlandse investeerders. Zo meldt
het industriële ontwikkelingsplan voor de deelstaat van 1979 dat 1% van
de bedrijven in de nijverheid 70% van de produktiewaarde van de sector
voortbracht (GEA, 1979:13). Het studiebureau van de PRI schrijft in
zijn monografie van de staat voor 1981 bovendien dat in de handelssector 4,8% van het totale aantal vestigingen (namelijk de vestigingen met
6 werkzame personen of meer) goed was voor 75% van de verkopen en beschikte over 74% van het totale in de handel geïnvesteerde kapitaal
(CEPES, 1981:223).
Met betrekking tot de concentratie van inkomens spreken de cijfers ook
klare taal. Zo zouden in 1981 15 families maar liefst 40% van het totale gezinsinkomen in de staat ontvangen hebben (Uno-más-uno, 26-10-'81).
Het studiebureau van de PRI schrijft dat de rijkste 5% van de huishoudens in 1980 inkomens ontvingen die gemiddeld 50 maal hoger waren dan
het gemiddelde inkomen van de armste 10%; in 1950 zou dat nog 'maar' 20
maal zo hoog zijn geweest (CEPES, 1981:271).
Illustratief voor de scheefheid van de inkomensverdeling zijn ook het
sterftecijfer onder kinderen in het eerste levensjaar van 62 op 1000
levendgeborenen (een van de hoogste cijfers in het land) en de snelle
groei van een niet-gereguleerde lage inkomenswijk aan de rand van de
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stad (de landinvasie vond plaats rond het begin van 1978 en in 1981 had
de wijk al 45.000 inwoners; Uno-más-uno, 26-10-1981). Voor zich spreken
ook de resultaten van een onderzoek door studenten van de medische faculteit van de 'Universidad Autónoma de Aguascalientes', die toonden
dat vele duizenden families op het platteland en in de volksbuurten aan
de rand van Aguascalientes-stad leden onder armoede, ondervoeding en
slechte gezondheid; daar kwam bij dat onderwijs en gezondheidszorg er
niet in bleken te slagen de onderste lagen van de bevolking te bereiken
(El Heraldo de Aguascalientes, 2-11-1982).
Een laatste woord met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van Aguascalientes betreft de invloed van de meest recente nationale economische crisis. Door diverse informanten werd ten tijde van de
tweede fase van mijn onderzoek (eind 1983-begm '84) gesteld, dat die
invloed in Aguascalientes nog steeds relatief weinig gevoeld werd. De
belangrijkste verklaringen hiervoor waren enerzijds de komst van de
nieuwe industrieën en anderzijds het feit dat de voor de werkgelegenheid zo belangrijke kleding- en textielsector in de grensstrookmarkt een zekere buffer gevonden had (de crisis had in de grensstrook
als resultaat dat in 1983 voor het eerst in vele jaren de consumptie
van nationale Produkten die van geïmporteerde weer eens overtrof).
Vooral dankzij de industriesector zou het BNP van de staat zelfs met
6,5% zijn gegroeid (Hidrocálido, 15-12-1983).
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Noten

(J) Du/c veranderingen konden dj,ι rom ook vjn /.ο'ιι grote ïntcnsiLciL zijn omdjt de
markt incorporatie van de 'peasant'sector in de jaren 'АО en '50 de rurale nijverheid
grotendeels vernietigd had en de sociale redistnbutiemechanismen vergaand had doen
verdwijnen. Daar komt bij dat door de snelle bevolkingsgroei de economisch actieve
bevolking op het platteland met 2,5 à 3 miljoen personen toenam tussen 1940 en 1970.
(2) Deze nationaliseringsactie lijkt volledig ongerijmd, want het verbrak op ruwe
wijze de alliantie tussen de politieke en de economische elite in het land welke in de
decennia daarvoor had geleid tot wat linkse economen met 'Capitalismo Monopolista del
Estado' waren gaan betitelen (zie Carmona, 1979 en ook Aguilar, 1981; ook Vellinga
geeft een goede beschrijving van het verschijnsel dat in Mexico Staat en monopoliekapitaal, politieke en economische elite, twee handen op één buik waren geworden). De
meest waarschijnlijke verklaring ervoor ligt daarom in het feit dat de belangen van
het internationale financieringskapitaal zo ernstig in gevaar waren gekomen - een
verdere deviezenvlucht zou het onmogelijk maken de betalingen op de enorme schulden
te continueren - dat de regering te verstaan is gegeven dat het faillissement over
Mexico uitgesproken zou worden. Dit, zo stelt Javier Rosas in het gerenommeerde dagblad Excelsior (23-11-1982), zou de volledige verlamming van de nationale economie
betekend hebben.
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5

DE ONTWIKKELING VAN DE KLEDING- EN TEXTIELARTIKELENSECTOR IN
HET VERLEDEN

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de analyse van het datamateriaal dat in Aguascalientes is verzameld. Centraal staat hierbij de
eerste hoofdvraag van onderzoek, zoals geformuleerd bij de detaillering
van de probleemstelling in Hoofdstuk 1.
Dit betekent dat aan de hand van de vergaarde informatie een beschrijving wordt gegeven van de algemene ontwikkeling van de sector in het
verleden; zowel de ontwikkeling in de huidige periode - die we rond 1950
laten beginnen - als de aanzetten daartoe in het verleden komen daarbij
aan bod (in par. 5.2). Aan de hand van deze beschrijving zal ik in par.
5.3 de vragen trachten te beantwoorden betreffende:
a)
de factoren welke de groei in de huidige periode in gang gezet, dan
wel bevorderd hebben;
b)
de mate waarin de groei onder kleinschalige eenheden een horizontaal, dan wel een verticaal karakter heeft vertoond;
c)
de inkomensontwikkeling in de sector;
d)
de rol en de plaats van de traditionele nijverheid in de gesignaleerde ontwikkeling;
In de daarop volgende paragraaf, 5.4, zullen we bezien in hoeverre de
andere studies die de kleding- en textielartikelensector tot onderwerp
hebben - in andere delen van Mexico of ook in andere landen van LatijnsAmerika - vergelijkbare resultaten hebben opgeleverd.
De laatste paragraaf, 5.5, zal één en ander tenslotte samenvatten.

5.2

Beschrijving van de ontwikkeling

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, vond er in Mexico vanaf 1940 een
sterke economische groei plaats. Deze groei ging al vrij snel gepaard
met een enorme expansie van de binnenlandse vraag, onder andere naar
gewone, gangbare consumptiegoederen als levensmiddelen, schoeisel en
kleding. Immers, de bevolking groeide snel, het besteedbare inkomen nam
gemiddeld genomen toe, en vrijwel de gehele bevolking raakte geïntegreerd in de markteconomie.
Het besef, dat dankzij de importsubstitutiepolitiek volop geprofiteerd
kon worden van deze expansie door als producent de markt te betreden,
brak in Aguascaliëntes kennelijk wat laat door. Zoals we ook al zagen in
het vorige hoofdstuk kwam de industriële ontwikkeling er vertraagd op
gang, in vergelijking met die op het nationale niveau.
In de kleding- en textielartikelensector is het in eerste instantie de
produktie en commercialisâtie van 'deshilado'- (ajourwerk) en borduurprodukten die nieuwe ondernemers aantrekt. We spreken dan over de jaren
'50. Pas zo'n 10 à 15 jaar later valt een duidelijke toename te registreren van de bedrijvigheid in de deelsector van de 'tejido de punto',
de produktie van gebreide artikelen.
Voorafgegaan door een korte excursie in het verleden (5.2.1) en een
overzicht en interpretatie van enkele kwantitatieve gegevens (5.2.2),
beide met betrekking tot de gehele sector, zullen we in deze paragraaf
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van beide deelsectoren de ontwikkeling na 1950 volgen (in 5.2.3 resp.
5.2.4). Die van de eerstgenoemde krijgt daarbij een uitgebreidere behandeling dan die van de tweede. Aan de produktie van gebreide artikelen
wordt in de publikaties en rapporten die ik heb kunnen vergaren namelijk
maar weinig aandacht besteed; ook in gesprekken met informanten is ze
wat onderbelicht gebleven, wellicht ook omdat Aguascalientes vooral bekend is om haar 'bordados', haar produkten met - soms fraaie - borduursels (men spreekt over de stad Aguascalientes ook graag als de 'capital
del bordado').

5.2.1

Aanzetten voor 1950

Voor Aguascalientes is aangetoond, dat al op verschillende momenten in
de 17e e n 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw produktie plaatsvond van
wollen garens, wol- en katoendoek en eenvoudige kleding- en textielartikelen (1). Een verband met latere ontwikkelingen valt echter niet of
zeer moeilijk te leggen.
De eerste gebeurtenis die met zekerheid aangewezen kan worden als aanzet
voor de opkomst van de kleding- en textielartikelemndustrie in de huidige periode, is de introductie van 'deshilado'- en borduurtechnieken in
het Los Altos-gebied van Jalisco en het zuidwesten van de staat Aguascalientes, in de jaren na de Franse interventie in Mexico (1861-1866; deze
werd uitgelokt doordat de regering de betaling van schulden aan het buitenland opschortte). Een aanzienlijk aantal Fransen, waarschijnlijk op
de vlucht voor de opstandige Mexicaanse legers, vestigde zich in dit gebied. Er waren ook vrouwen bij, die de genoemde technieken beheersten.
Deze werden overgenomen door de vrouwen in de dorpen en op het platteland van de streek, en van generatie op generatie doorgegeven.
Wat deze vrouwen in de dorpen en op het platteland produceerden was m
eerste instantie voor eigen gebruik. Als er méér gemaakt werd dan ze
voor hun huishouden nodig hadden, werd dit verkocht aan handelaren. Met
het verdiende geld konden ze dan de noodzakelijke consumptiegoederen
kopen die het huishouden zelf niet voortbracht.
Hoewel de opkopende handelaren voornamelijk gevestigd waren in de Los
Altos-regio, met name in San Juan de los Lagos, blijken ook enkele personen uit Aguascalientes betrokken te zijn geraakt bij de commercialisatie van de 'deshilado'- en borduurprodukten. In een overzicht van de
nijverheidsactiviteiten in de stad Aguascalientes in het jaar 1923 worden namelijk 5 produktie-eenheden van 'deshilados' genoemd (Gómez Serrano, 1982:100). Deze eenheden, die als produktieve handelingen hoogstens
het knippen van de stof en de afwerking van de artikelen verrichtten
(het ajourwerk en het borduren heeft nooit in Aguascalientes plaatsgevonden (2)), zijn te beschouwen als de 'pioniers' voor Aguascalientes
voor wat betreft de commercialisatie van de 'deshilados' en 'bordados'
van het platteland. De schaal van hun activiteiten bleef overigens zeer
gering.
Een tweede gebeurtenis die direct van invloed zou zijn op de latere ontwikkelingen vond plaats in de stad Aguascalientes, in 1924: door Anselmo
López (tegenwoordig eerbiedig 'Don Anselmo' genoemd) werd een bedrijfje
opgezet voor de vervaardiging van truien, onder de naam 'Industrial de
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Aguascalientes' (een naam die het tot op heden draagt). Het was niet de
eerste industriële onderneming in de sector, maar op dat moment wel de
enige. Van de bedrijfjes en bedrijven die tijdens het Porfiriato (de
decennia voor de revolutie, toen Porfirio Díaz het land als een soort
dictator regeerde) in de stad waren opgebloeid, overleefde er namelijk
niet één de gevolgen van de financiële en politieke crisis van het
eerste decennium van deze eeuw en de Revolutie welke daar op volgde (3)
(of 'Don Anselmo' iets te maken heeft gehad met deze industrieën - of
hij er werknemer is geweest bijvoorbeeld - is niet bekend).
'Don Anselmo' begon de 'Industrial' met zo'η 10 werknemers, zowel mannen
als vrouwen. Naar verluidt werd het kapitaal voor zijn onderneming ge
deeltelijk door de Kerk (de bisschop van Aguascalientes) gefourneerd. Er
werd met de produktie van wollen truien van start gegaan. In één afdeling werden door mannen met eenvoudige werktuigen de panden gebreid. In
een andere naaiden vrouwen deze vervolgens aan elkaar; regelmatig kregen
ze ook werk mee, om thuis te verrichten.
Het moet de 'Industrial' snel voor de wind zijn gegaan. Aan het einde
van de jaren '30 waren al meerdere grote panden in gebruik, aan weerszijden van een straat in het hart van de stad. In totaal werkten daar
ca. 150 mensen. Er waren inmiddels een wolspinnerij met automatische machines en een verfafdeling aan het bedrijf toegevoegd en behalve truien
en garens werden er ook dekens gefabriceerd. Het afzetgebied reikte van
Mexico-stad tot aan de noordgrens van het land.
Ook de jaren '40 legden het bedrijf geen windeieren. Vooral tijdens de
Tweede Wereldoorlog draaide het op volle toeren; er werd dag en nacht
gewerkt, in 3 ploegen, om aan de vraag uit het buitenland naar truien en
dekens te kunnen voldoen. Toen in de jaren '50 ook andere eenheden in de
sector begonnen op te komen, was de 'Industrial' dus al een florerende
onderneming. Zoals we nog zullen zien, zou haar rol niet beperkt blijven
tot die van voorloper.

5.2.2

Indicaties voor de groei: enkele cijfers

Helaas zijn er omtrent de omvang van de sector op verschillende tijdstippen geen betrouwbare statistieken voorhanden. Met betrekking tot de
groei van de werkgelegenheid en van het aantal en de omvang van de produktie-eenheden moeten we zodoende varen op enkele schattingen en incomplete registratiebronnen. Meer dan een indicatie van deze groei kan
derhalve niet gegeven worden.
Rond 1950, toen de 'Industrial de Aguascalientes' de enige industriële
produktie-eenheid in de sector was, was er verder vrijwel alleen sprake
van huisnijverheid, voornamelijk op het platteland. Met inbegrip van de
plusminus 150 werknemers van de 'Industrial' zullen er niet meer dan een
paar duizend personen bij betrokken zijn geweest. Voor de meeste - het
merendeel van de vrouwen op het platteland die 'deshilado'- of borduurwerk verrichtten - ging het om een part-time bezigheid die in de vrije
uren (vrij van het huishoudelijke en gezinsverzorgende werk) werd uitgevoerd.
De eerste serieuze schattingen van het aantal in de sector werkzame personen dateren van het begin van de jaren '70. Onderzoekers van de C0NA-
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SUPO concludeerden dat in 1973 circa 20.000 huishoudens direct afhankelijk waren van de kleding- en textielartikelensector (dat wil zeggen één
of meerdere leden telden die in de sector werkzaam waren; C0NASUP0,
1973:6). In een andere studie wordt voor datzelfde jaar gesteld, dat er
bijna 22.000 machines aanwezig waren in alle werkplaatsen en fabrieken
bij elkaar (Bufete de Estudios Económicos, 1974:10); bij een gemiddelde
bezetting van 1,2 personen per machine betekent dit dat er in totaal
zo η 25.700 personen in de sector werkzaam waren. Beide cijfers sporen
zo te zien redelijk goed met elkaar, want het komt geregeld voor dat er
in één huishouden meerdere personen zijn die in de sector werken (zoals
in het voor de hand liggende geval van vele familiewerkplaatsen).
Ongeveer 1/8 (13,0%) van het totaal van 25.700 werkzame personen was in
1973 aangemeld bij het IMSS in het kader van de Sociale Verzekeringswetgeving (3350 werknemers, verdeeld over 183 produktie-eenheden; C0NASUP0,
1973:6). Het percentage geregistreerden was derhalve nogal laag. Dit is
ongetwijfeld een gevolg van het feit dat in die tijd de Sociale Verzekeringswetgeving ook door grotere bedrijven nog regelmatig ontdoken werd.
De controle van de kant van het IMSS was ook weinig streng, omdat men
liever het één en ander door de vingers zag, dan de bloei van de bedrijven in de sector in de knop te breken.
Een idee van de verdeling naar omvang van de produktie-eenheden in 1973
geeft Tabel 5.1. Uit deze tabel, die per grootteklasse de geschatte totale werkgelegenheid weergeeft, valt af te leiden dat er vele duizenden
eenheden waren waar 1 tot 4 personen werkten. Aan het andere einde stond
daar een bedrijf met meer dan 300 werknemers tegenover.
Opvallend is het enorme verschil tussen het aantal eenheden in de groep
van de kleinste eenheden (1-4 pp.) en die in de daaropvolgende klassen.
Zouden de gemiddelden van de 2e, 3e en 4e klasse respectievelijk op 10,
30 en 100 werknemers hebben gelegen, dan zijn in de klassen 2 t/m 5 nog
geen 200 eenheden vertegenwoordigd. Dit betekent dat ten hoogste enkele
procenten van de eenheden die in 1950 reeds bestonden of daarna als
kleinschalige eenheid begonnen zijn (en dat zijn ze vrijwel allemaal),
het stadium van de 'familiewerkplaats' verlaten heeft.
TaJLeÂ. 5.7

Aguascal lentes: geschalte verdeling van de totale werkgelegenheid in de
sector over produktie-eenheden van verschillende omvang, 1973 en 1982

1973

1982

aantal
personen

% van
totaal

1 t/m 4 werkzame pp.
5 t/m 18 werkzame pp.
19 t/m 60 werkz. pp.
61 t/m 300 werkz. pp.
dan 300 werkzame pp.

20.456

79,6

Totaal

25.691

702

2,7

2.808
1.316

10,9

409

5,1
1,6
100

aantal
personen

% van
totaal

38.213
1.543
2.203
3.041
45.000

Bronnen: Bufete de listudios Económicos, 1974:25; mondelinge communicatie SEKINC; registratielijst van IMSS, afd. Aguascalientes, september 1982 (5).
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In de beginjaren '80 waren om en nabij de 45.000 personen in de sector
werkzaam, waarvan er in september 1982 in totaal 8572 (19%), verdeeld
over 348 produktie-eenheden, officieel geregistreerd waren bij het IMSS
(mede door strengere controle wordt de Sociale Verzekeringswetgeving
tegenwoordig op geringere schaal ontdoken, zeker door de grotere bedrijven). Er valt voor het tijdvak 1973-1982 dus een flinke toename in de
werkgelegenheid te registreren. Vergelijking van de procentuele verdeling van het totaal aantal tewerkgestelden over de verschillende categorieën (zie Tabel 5.1) toont echter aan, dat deze toename geenszins gelijkelijk verdeeld is geweest.
Vooral in de klasse van de allerkleinste eenheden zijn er veel arbeidsplaatsen bijgekomen (voor 1982 is deze klasse in tabel 5.1 weliswaar
samengenomen met de daaropvolgende, maar in de eenheden van die laatste
zullen zeker niet meer dan zo'η 3000 personen gewerkt hebben (5)). Een
niet te verwaarlozen groei, in absolute èn in relatieve zin, toont ook
de categorie der grootste bedrijven. Daarmee sterk in contrast is de
bijna-halvering van het aantal werkzame personen in bedrijven met 19 t/m
60 werknemers.
Ook gelet op het aantal produktie-eenheden is er sprake geweest van een
beduidende, maar ongelijk verdeelde groei. In één der categorieën heeft
zich zelfs een afname voorgedaan.
Het aantal familiewerkplaatsen is ongetwijfeld met ettelijke duizenden
toegenomen (eenheden met één of twee personen zijn altijd nog veruit in
de meerderheid; de groei van het aantal arbeidsplaatsen kan dus geenszins verklaard worden door een toename van de gemiddelde omvang van de
eenheden). Ook in de daaropvolgende categorie heeft zich welhaast zeker
een behoorlijke groei van het aantal eenheden voorgedaan, met vele tientallen bedrijfjes. De toename van het aantal eenheden in de beide categorieën van de grootste bedrijven valt bij deze cijfers enigszins in
het niet, in absolute zin althans. Bedrijven met meer dan 300 werknemers waren er in 1982 4, dat is 3 meer dan in 1973. In de categorie
van bedrijven met 61 t/m 300 werkzame personen vielen in 1982 19 bedrijven, hetgeen er, uitgaande van een gelijk gebleven gemiddelde
omvang, 7 à 8 meer zijn dan in 1973; is de gemiddelde omvang wat
gestegen, dan is dat aantal nog geringer en is die gedaald, dan zal het
wat groter zijn. In totaal zijn er in deze beide categorieën dus
slechts zo'η 15 eenheden bijgekomen.
Tegen het licht van dit laatste cijfer krijgt de daling van het aantal
tewerkgestelden in de middelste categorie, de bedrijven met 19 t/m 60
werknemers, speciale betekenis. Bij een gelijke gemiddelde omvang in
1973 en 1982 is het aantal eenheden met zeker 40 verminderd (in 1982
vielen er 52 eenheden in de categorie, hetgeen een gemiddelde van 30
personen per eenheid inhoudt; bij dat gemiddelde moet het in 1973 om
zo'n 95 eenheden zijn gegaan) en dat zijn er veel meer dan de 15 die
maximaal tot een bedrijf met meer dan 60 personen zijn uitgegroeid. Pas
wanneer de gemiddelde omvang in 1973 zo'n 50% hoger heeft gelegen dan in
1982, er geen doorstroming van onderop heeft plaatsgevonden en geen
nieuwe bedrijven gestart zijn met een omvang van 19-60 personen, zou er
sprake zijn van een daling die verklaard kan worden door de overgang van
een aantal eenheden naar de categorie daarboven.
Mede vooruitlopend op hetgeen in Hoofdstuk 12 nog aan de orde komt, na
melijk de ontwikkelingsgang van de geënquêteerde eenheden, kan gesteld
worden dat aan de beide laatste voorwaarden niet is voldaan. In de loop
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van de jaren '70 is een beperkt aantal kleinschalige eenheden - hoogstwaarschijnlijk niet meer dan enkele tientallen, d.w.z. minder dan 1% van
het totaal - uitgegroeid tot grotere (middelgrote) bedrijven. Tevens
zijn er enkele bedrijven opgericht die meteen tot de middelgrote behoorden. Omdat bovendien een verschil in gemiddelde omvang van meerdere
tientallen procenten over een tijdvak van minder dan 10 jaar onwaarschijnlijk is, moeten we concluderen dat zich onder de bedrijven in de
categorie van 19-60 personen de nodige gevallen van inkrimping en bedrijfssluiting hebben voorgedaan.
Reeds vanaf het midden van 1982 is het aantal personen in de sector
onder invloed van de huidige crisis wat teruggelopen. Zoals reeds vermeld in par. 1.4.2, kreeg ik tijdens de tweede fase van het onderzoek de
stellige indruk, dat er nogal wat machines niet in bedrijf of gebruik
waren. Deze indruk wordt van 2 kanten bevestigd. Uit een publikatie van
het onderzoeksbureau van de PRI in de deelstaat blijkt, dat van september tot december 1982 3600 arbeidskrachten, zowel tijdelijke als vaste,
hun baan in de sector waren kwijtgeraakt (CEPES, 1983: 181-186). En de
secretaris-generaal van de PRI in Aguascalientes meldde eind 1983 dat in
enkele gemeenten van de deelstaat, met name Calvillo, veel familiewerkplaatsen stillagen bij gebrek aan opdrachten (El Sol del Centro, 22-121983). Maar toch ging het niet iedereen slecht. In de lokale dagbladen
stonden tijdens mijn laatste verblijf (dec. '83 - maart '84) dagelijks
een tiental advertenties waarin naaisters, borduursters of breiers gevraagd werden, zowel door grote bedrijven, als door kleine bedrijfjes en
uitbesteders. Al met al lijkt een schatting van rond de 40.000 personen
voor 1983 en 1984 het meest reëel.

5.2.3

De 'deshilado'- en borduursector

In de jaren tot ca. 1960 beleefde de produktie van met de hand geborduurde artikelen en ajourwerk (of 'deshilados') haar hoogtepunt. Dit was
te danken aan het feit dat een aantal ondernemende personen in het begin
van de jaren '50, toen duidelijk werd dat de verkoopmogelijkheden voor
dit soort Produkten snel groter werden, het bijna-monopolie van de opkopers uit San Juan de los Lagos waren begonnen te doorbreken (6).
Sommigen benutten de nieuwe mogelijkheden door uitsluitend als opkoper
op te treden. In enkele gevallen bleek dat een lucratieve bezigheid te
zijn. Zo kocht José Barba, eigenaar van een kleine winkel in Aguascalientes, in de jaren '50 wekelijks zo'π 100 tafellakens op uit Santa
Maria Transportina en omgeving. Per laken betaalde hij 15 à 20 pesos
(dat was 2 à 2,5 U.S.-dollar). Na aftrek van de transportkosten en het
'loon' dat de tussenpersonen die de produktie organiseerden zich toerekenden, bleef er per dag van noeste huisvlijt voor de 'bordadoras' en de
'deshiladoras' nog geen halve peso over. Daarmee konden ze de geringe
inkomsten die de landbouw in deze zone meestal opleverde lang niet altijd voldoende aanvullen. Terwijl menige echtgenoot, broer of zoon van
deze vrouwen zich derhalve gedwongen zag regelmatig naar de V.S. te
trekken op zoek naar werk, bouwde José Barba dankzij deze en andere
handelsactiviteiten aan een omvangrijk familiekapitaal; behalve enkele
warenhuizen (onder dezelfde naam als het eerste winkeltje: 'La Quemazón') en een aantal speciaalzaken maakt ook de grootste kledingfabriek
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van Aguascalientes daarvan tegenwoordig deel u i t .
Anderen begonnen zelf de produktie van borduur- en deshilado-artikelen
te organiseren. De meesten waren vrouwen, die een werkplaatsje opzetten
waarin ze de voorbereiding en de afwerking ter hand namen. Zij gingen
dus a l s uitbestedende producenten optreden, want het borduur- en ajourwerk werd nog steeds door vrouwen op het platteland gedaan. Onderstaande
commentaren maken duidelijk hoe dat in z'n werk ging en geven aanwijzingen omtrent het begin en de groei van deze produktieve a c t i v i t e i t e n in
Aguascalientes gedurende de jaren '50.
We zijn met één machine, een paar scharen en 25 pesos werkkapitaal hegonnen
( . . . ) . We kochten wat s t o f , knipten de/e en LieLen vervolgens het deshilado- en
borduurwerk doen. Daarna zetten we ze zelf in elkaar ( . . . ) . Met wat k r e d i e t van
de bank en door goede afnemers te zoeken zijn we al gauw gaan groeien. De exp l o i t a b l e van de a r b e i d , zowel buiLen a l s binnen de werkplaats, was echter het
b e l a n g r i j k s t e voor de g r o e i . De deshiladoras en bordadoras werden erg s l e c h t
betaald en ook het eigen personeel verdiende wejnig. Señora Carolina betaalde
ons, mijn man en m i ] , 50 centavos per blouse; zelf hield ze er 8 pesos aan over.
We werkten van ' s morgens 8 tot l a a t in de avond, soms z e l f s tot 2 of 3 uur ' s
nachts ( . . . ) . Zo maakten we op oen gegeven momenL 2 duizend blouses per dag'
(persoonlijke communicatie, van mede-oprichtster van 'Bordados Maty').

en:
'We konden beginnen omdat mijn man, die a l s vertegenwoordiger b i j Nestlé werkte,
een g r a t i f i c a t i e kreeg van 1500 pesos; dat werd het beginkapitaal ( . . . ) . We
kochten een gewone naaimachine en wat s t o f f e n . Die sneden we in sLukken die
groot genoeg waren om een blouse van te maken. We tekenden het patroon voor de
deshiladoras en de bordadoras op het voorpand en we gaven dan bijvoorbeeld één
vrouw 100 Lappen stof mee. Zij verdeelde die dan weer onder de vrouwen in de
dorpen, eventueel via één of meer tussenpersonen; het was vroeger zo, dat heLe
dorpen g e s p e c i a l i s e e r d waren: j e had 'pueblos d e s h i l a d o r e s ' en 'pueblos bordador e s ' . Dezelfde vrouw verzamelde / e ook weer. MeestaL kwamen ze enorm vies terug;
zand, vetvlekken, a l l e r l e i viezigheid kon je verwachten. We moesten ze dan e e r s t
wassen. Vervolgens zetten we de verschillende panden aan elkaar met de naaimachine ( . . . ) . We noemden die blouses ook wel ' b l u s a s v i a j e r a s ' , omdat de stof
vaak al 100 kilometer of meer had afgelegd voordat ze in de vorm van blouses in
de winkel terechtkwam ( . . . ) . Een blouse k o s t t e ons toen 18 pesos en werd verkocht voor 35 à 40 ( . . . ) . De beloning voor de thuiswerksters was in het algemeen
s l e c h t . Sommigen maakten echt misbruik van ze en ze ?ijn mede daarom groot geworden. ' ( ' ) (persoonlijke communicatie van vrouw die klein werkpLaatsje had en
daarvóór korte t i j d een winkel op de Plaza; zie noot 6 ) .

We zien dat er in de beginjaren '50 vrijwel l e t t e r l i j k voortgeborduurd
i s op de t r a d i t i o n e l e ambachtelijke huisnijverheid op het p l a t t e l a n d .
Deze werd echter verbonden met nieuwe en met meer moderne technologie
werkende, kleinschalige produktie-eenheden in de s t a d .
Op t e merken valt ook, dat een duidelijk asymmetrische r e l a t i e ontstond
tussen de eenheden in de stad enerzijds en die op het platteland anderz i j d s ; de reden hiervoor l i j k t gelegen te zijn in de ongelijkheid van de
middelen en de (afzet-)mogelijkheden waarover beide beschikten. Een a l
even asymmetrische verdeling van de inkomsten was er het r e s u l t a a t van.
In het ene geval was die geprononceerder dan in het andere, f e i t b l i j f t
echter dat de eenheden in de stad die in deze periode in omvang g r o e i den, vooral k a p i t a a l konden accumuleren dankzij de e x p l o i t a t i e van de
arbeid van de vrouwen op het platteland ( 8 ) .
Kapitaal kon ook geaccumuleerd worden, z i j het in mindere mate, door de
e x p l o i t a t i e van de eigen arbeid van de werkplaatsen in de stad. Dit gold
in elk geval voor de arbeid van de loonarbeidskrachten, die zelden t e werk waren gesteld onder de voorwaarden (qua beloning, werktijden, leng115

te van de arbeidsdag, etc.) die de wet stelde. Soms ging dit eveneens op
voor de arbeid van de eigenaar/eigenaresse en de meewerkende familieleden zelf.
Degenen die optimaal gebruik maakten van het aanbod van goedkope arbeid,
zichzelf en hun familieleden niet ontzagen (en dus zoveel mogelijk herinvesteerden) en zich onafhankelijk van tussenhandelaren wisten te
maken, zagen in deze periode hun bedrijfje het snelst groeien.
Rond 1960 begint de produktie van handgeborduurde artikelen en 'deshilados' in een crisis te geraken. Gedeeltelijk had dit te maken met het
veranderende modebeeld; de nogal traditioneel ogende dames- en meisjesblouses - een veel gemaakt artikel - werden steeds minder gevraagd. Belangrijker voor die achteruitgang was dat steeds meer mensen, ook uit de
dorpen van Jalisco en Aguascalientes, zich als opkoper of uitbestedend
producent in de sector hadden begeven. De onderlinge concurrentie was
daardoor zeer hevig geworden. Zeker degenen, die de eigen arbeidskrachten en de thuiswerksters niet nog slechtere beloningen wilden opdringen
en bovendien niet álle wettelijke verplichtingen wilden ontduiken, steeg
het water tot de lippen; hun kostprijs lag vaak boven de verkoopprijs
van diegenen die minder scrupuleus te werk gingen. Gedwongen om de kosten te drukken, verminderden vele producenten de kwaliteit van hun artikelen. Dit had echter weer negatieve gevolgen voor de vraag ernaar, zodat de concurrentie toch nog heviger werd.
Menig ondernemer was niet bij machte zich aan de veranderde situatie aan
te passen. Hij of zij zag zich dan genoodzaakt de eigen activiteiten te
staken.
Anderen vonden wel een antwoord. Ze schakelden over op machinaal borduren en/of de produktie van andere artikelen en op wat minder traditionele ontwerpen. In het laatste geval, waarbij men bijvoorbeeld jeansbroeken en -jackets ging maken, trad de confectie meer op de voorgrond
en werd het belang van de borduursels minder. Uit de borduur- en deshiladosector ontstond op die manier de (kleding-)confectiesector.
En tenslotte waren er ook, die de concurrentie overleefden zonder wezenlijke veranderingen aan te brengen in de aard van hun produkten of in de
produktietechnieken. De meesten door goedkope spullen van slechte kwaliteit te maken, die in de markt- en straathandel terechtkwamen. De overigen door juist hele goede en mooie artikelen te laten maken, die onder
andere in de V.S. aftrek vonden.
De overgang op machinaal borduren en de produktie van confectiekleding
had belangrijke consequenties.
In de eerste plaats verschoof het zwaartepunt van de produktie nadrukkelijk in de richting van de stad. Het beheersen van de ambachtelijke
handborduurtechniek strekte nauwelijks of niet tot voordeel bij het
leren van de nieuwe machinetechniek; er was voor de ondernemers in de
stad vanuit dit oogpunt bezien geen aanleiding om door te gaan met de
uitbesteding van het borduren naar het platteland. Ook wat betreft de
arbeidskosten was daarvoor weinig reden, want in de stad was de arbeid
toen eveneens goedkoop; een informante vertelde mij:
'Ook hier uas de sjLuatie weinig llorissdiit. De enige belangrijke bron van industriële werkgelegenheid waren de werkplaatsen van de Nationale Spoorwegen. Vele mannen die daar werkten waren echter aan de drank, of hadden meerdere ''huizen 1 ', dje /e allemaal moesten onderhouden, als goede ''machos1'. Veel vrouwen
konden daarom m e t rondkomen met het huishoudgeld en zochten neveninkomsten.'
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Waar de nadelen verbonden aan een concentratie van alle produktieve
handelingen in de stad gering waren, bleken de voordelen juist groot te
zijn. Zo was de organisatie van de uitbesteding - en daarmee ook van de
eigen produktie - gemakkelijker, omdat de afstanden die de uitbestedende
ondernemer scheidden van de aannemende drastisch gereduceerd werden;
bovendien werd tijd gewonnen en geld gespaard. Een factor van groot belang was echter ook dat het borduren nu in het eigen bedrijf(je) geïncorporeerd kon worden, zodat een direkte koppeling aan de overige deelprocessen in de produktie mogelijk werd. Daarmee kon enerzijds de produktiviteitsstijging die de introduktie van de borduurmachine met zich
meebracht geoptimaliseerd worden, terwijl anderzijds de kwaliteitsbewaking vergemakkelijkt werd.
In de tweede plaats werd een groeiproces in gang gezet, dat pas door de
huidige economische crisis echt bedreigd is. Zowel de produktie-omvang
als het aantal produktie-eenheden en het aantal in deze subsector werkzame personen begonnen sterk toe te nemen. Een uiterst belangrijke voorwaarde voor deze groei was de bijna ononderbroken expansie van de vraag
naar kleding- en textielprodukten in het land, die gedragen werd door
het economisch groeiproces in combinatie met de snelle bevolkingsgroei.
Een ondersteunende en stimulerende rol van groot belang was echter ook
weggelegd voor de toeleverende handel; zo vertelde de president van de
Kledingindustriekamer mij :
'De overgang van handborduren naar machinaal borduren is, veel meer dan aan het
aanwe/ig zijn van reeds daarvoor geaccumuleerd kapitaal, vooral te danken aan de
gunsLige faclliteiLen die de leveranciers boden. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de aanschaf van machines, waarvoor een geringe aanbetaling voldoende was, maar ook voor die van andere ''inputs'', vooral stoffen. Door de
snelle rotatie van het kapitaal kon de schuld vaak vrij snel afbetaald worden'.

Twee opmerkingen moeten gemaakt worden met betrekking tot de sterke toename van het aantal produktie-eenheden.
Ten eerste is het zo, dat deze enorm in de hand is gewerkt door het systeem van uitbesteding, of een verkapte vorm daarvan - waarbij de handelaar produktie-eenheden aan zich bindt door ze op krediet 'inputs' te leveren, ze voor te schrijven welke artikelen ze daarmee moeten maken en
vervolgens tegen verrekening van de kosten van de 'inputs' de produkten
van ze op te kopen. Het merendeel van de nieuwe eenheden ging dan ook
aangenomen werk doen en werd door één of twee personen 'bemand'. Slechts
een klein gedeelte van al degenen, die zich als producent of 'ondernemer' in de sector begaven, deed dit met een van uitbesteders of vaste
opkopers onafhankelijke eenheid (hetgeen natuurlijk geenszins impliceert
dat ze allemaal buiten het systeem van uitbesteding stonden; vaak gingen
ze zélf uitbesteden aan andere nieuwe eenheden!).
Ten tweede is het zo, dat een belangrijk deel van de nieuwe producenten
- zowel de afhankelijke thuiswerkers/-sters als de onafhankelijke ondernemers - al in directe aanraking met de sector waren gekomen of er zijdelings bij betrokken waren geweest. Geïnspireerd door het succes van
anderen, die hun economische positie in meerdere of mindere mate hadden
weten te verbeteren door een produktie-eenheid te starten, en soms reeds
gewapend met een zekere ervaring en kennis, begonnen ze hun produktieve
activiteiten: werknemers van de wat grotere bedrijven, directe familieleden (vaak tot dan toe meewerkend) van uitbestedende of zelfstandige
ondernemers, buurvrouwen van thuiswerksters, etcetera. Bestaande eenheden zijn op deze manier vaak brandpunten geweest van waaruit, direct of
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indirect, nieuwe werkplaatsen en bedrijfjes zijn ontstaan.
De groei van de sector na de beginjaren '60 verliep overigens niet geheel ongestoord. De jaren van algehele economische recessie in het land
terzijde gelaten, beleefde de sector rond 1970 moeilijke momenten. Problemen in de deelsector van geborduurde textielartikelen (produktie van
lakens en slopen, keukentextiel, tafellakens, etc.) toonden aan, dat de
fundamenten waarop de groei gebouwd was smal waren en niet altijd even
stabiel.
Dat laatste bleek, toen de beloningniveaus voor thuiswerksters (borduursters) in de stad wat begonnen op te lopen. De grotere ondernemers
waren steeds meer arbeidskrachten in eigen bedrijf gaan incorporeren,
tegen lonen die in het algemeen hoger lagen dan de beloningen voor
thuiswerk. Samen met de groeiende vraag naar thuiswerkkrachten resulteerde dit op den duur in een opwaartse druk op de tarieven, zeker waar
het thuiswerk van goede kwaliteit was. Deze ontwikkeling leidde er weer
toe, dat de bedrijven en bedrijfjes in Aguascalientes die het borduren
zelf verrichtten, of dit deelproces ook geheel of gedeeltelijk in de
stad zelf uitbesteedden, zich geconfronteerd zagen met een toenemende
concurrentie van opkopers en uitbesteders die de vrouwen op het platteland nu ook voor het machinale borduren gingen inschakelen. Deze vrouwen
waren best bereid tegen zeer lage tarieven te werken, zolang deze maar
hoger lagen dan de betalingen voor het deshilado- en handborduurwerk.
Die opkopers en uitbesteders, personen uit verschillende plaatsen in de
regio waaronder San Juan de los Lagos en ook Aguascalientes-stad zelf,
introduceerden meestal eigenhandig de nieuwe technieken en zorgden ook
voor de verspreiding van de machines (die de vrouwen meestal met hun
werk afbetaalden). Zo zien we dat in enkele grotere dorpen als Malpaso
en Ojo Caliente (bij Calvillo) al in de tweede helft van de jaren '60
het machinale borduren zijn intrede doet (9).
De toenemende concurrentie op het vlak van de produktie van machinaal
geborduurde artikelen bracht ook aan het licht dat vele ondernemers er
nog veel te weinig in waren geslaagd de tussenhandel uit te schakelen
bij de commercialisatie van hun produkten. De tussenhandelaren begonnen
de verschillende producenten namelijk tegen elkaar uit te spelen. Dit
drukte de prijzen die deze wisten te bedingen natuurlijk aanzienlijk. Zo
kon het volgens een onderzoeksteam van de C0NASUP0 gebeuren dat in San
Juan de los Lagos, waar een aantal belangrijke tussenhandelaren gevestigd was, de produkten van de bedrijven en bedrijfjes uit Aguascalientes
tegen lagere prijzen aangeboden werden dan in de stad Aguascalientes
zelf (C0NASUP0, 1973:6).
Deze ontwikkelingen, aldus hetzelfde team, leidden tot de onvermijdelijke conclusie dat de deelsector van de borduurartikelen zonder '...een
adequate organisatie, technische assistentie, voldoende kredieten en een
doelgerichte promotie...' het gevaar liep grotendeels te verdwijnen,
'...net zoals dat met de deshilado gebeurd was' (idem; hieraan kan worden toegevoegd dat ook voor de consolidatie van de groei in de andere
deelsectoren, de confectie en de 'tejido de punto', dergelijke ondersteunende elementen en maatregelen steeds meer onontbeerlijk zouden
blijken).
In de praktijk blijken de consolidatie en de uitbouw van de groei van de
sector metterdaad een bredere en meer stabiele basis te hebben gekregen.
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Meerdere factoren hebben daarbij een rol gespeeld.
Ongetwijfeld van groot belang zijn een aantal vormen van onderlinge or
ganisatie geweest. Te denken valt aan de lokale afdeling van de nationa
le Kledingindustriekamer (al tegen het midden van de jaren '60 opge
richt) en de Kredietunie van kleding- en textielartikelenproducenten
(gestart in 1973). Van meer beperkte aard - qua aantal deelnemers - is
het in 1975 geopende 'Plaza Vestir', een verkoopcentrum waar enkele
tientallen (т.п. grotere) bedrijven een winkel-toonzaal hebben inge
richt. Tenslotte valt op dit vlak ook nog te denken aan informele con
tacten die gericht zijn op ideeën- en informatie-uitwisseling en soms
zelfs samenwerking. Waar al deze vormen van organisatie op duiden is,
dat het inzicht terrein gewonnen heeft, dat hevige onderlinge concurrentie voornamelijk verliezers oplevert en producenten van buiten de
regio in de kaart speelt.
Een niet te verwaarlozen rol heeft zeker ook de overheid gespeeld. De
lokale en regionale instanties en de vertegenwoordigingen van de nationale overheid zijn nooit erg streng geweest in de controle op de naleving van de wettelijke voorschriften ten aanzien van arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden, sociale zekerheid, belastingafdracht en dergelijke;
daarnaast hebben ze het proces van onderlinge samenwerking en organisatie bevorderd. Ook moeten hier genoemd worden de kredietverlening en
andere diensten die in het kader van nationale programma's ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf met name gedurende de laatste
jaren aangeboden zijn.
Tenslotte heeft menig ondernemer ook kunnen profiteren van het groeiend
aanbod van professionele dienstverlening in de particuliere sfeer. Accountants, boekhouders, ingenieurs van verschillende pluimage, deskundigen op het gebied van personeelsbeleid en anderen met een middelbare
of hogere opleiding hebben in Aguascalientes kantoren geopend die zich
geheel of gedeeltelijk op dienstverlening aan textielartikelen- en kledingproducenten hebben gericht.
Van al deze vormen van ondersteuning zijn voor de produktie-eenheden die
er in meerdere of mindere mate bij betrokken waren belangrijke impulsen
uitgegaan voor het vinden van andere en betere afzetmogelijkheden (vooral de noordelijke grensstaten zijn een belangrijke afzetmarkt geworden,
in het bijzonder de grensstrook met de V.S. (10)), de verbetering van
de financiële bedrijfsvoering en van de produktie-organisatie en het
zoeken naar rendabele produktlijnen. Daardoor wisten zij hun concurrentiepositie flink te verbeteren, zowel ten opzichte van bedrijven van
buiten Aguascalientes, als ook ten opzichte van de overige eenheden in
de stad en haar regio.

5.2.4

De produktie van gebreide artikelen

De 'tejido de punto' (dat is de vervaardiging van artikelen uit materiaal - lappen of panden - dat met een breisteek geweven is) op basis
van acrylgarens heeft in de laatste 2 decennia een snelle vlucht genomen. Hiervoor is een aantal verklaringen te geven.
In de eerste plaats had Aguascalientes door de opkomst van de borduuren confectienijverheid al een naam als kleding- en textielartikelencentrum gekregen. Potentiële afnemers waren er dus genoeg, in de personen van handelaren die in Aguascalientes al borduurartikelen en con119

fectiekleding kochten; een verbreding van het aanbod kwam hen natuurlijk
goed uit.
In de tweede plaats bestaat er ongetwijfeld een verband met de gedurende
de afgelopen decennia snel gegroeide acceptatie in Mexico van synthetische vezels, zowel onder textiel- en kledingfabrikanten als onder consumenten. De kunstvezels verwierven zich een zeer belangrijke plaats
dankzij hun speciale eigenschappen èn vanwege het feit dat gebreide
artikelen van synthetische garens tussen 1960 en 1967 sterk in de mode
waren (Mercado, 1980:37).
In de derde plaats kon een deel van de ondernemers profijt trekken van
de groei-bevorderende en consoliderende factoren die hierboven al genoemd zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de borduur- en confectiesector (op de selectieve werking van deze factoren komen we in volgende hoofdstukken nog terug).
In de vierde plaats gold ook voor de 'tejido de punto', dat niet van het
nulpunt vertrokken werd. Daar was immers de 'Industrial de Aguascalientes', waarvan we de opkomst tot 1950 al in 4.2.1 bekeken hebben. De oorsprong van vele van de huidige kleine, middelgrote en grote produktieeenheden in de 'tejido de punto' blijkt direct of indirect bij dit bedrijf gelegen te zijn. We zullen dit hieronder wat nader toelichten.
De 'Industrial' verdiende tijdens de Korea-oorlog weer goed geld met de
verkoop van truien en dekens aan de strijdkrachten van de V.S. Toen
synthetische vezels en garens populair waren geworden, had het bedrijf
er dan ook geen moeite mee over te schakelen van wol op acryl. Vrijwel
tegelijkertijd, in de tweede helft van de jaren '60, werd een nieuwe
afdeling opgezet, voor de produktie van modieuze, kwalitatief goede
truien en jurken voor dames. Het personeelsbestand liep daarbij op tot
circa 600. Deze uitbreiding bleek echter wat teveel van het goede. Omdat
men onvoldoende op de mode- en seizoenswisselingen had kunnen inspelen
en de organisatie niet goed meer aankon, werd de kledingafdeling in 1979
weer gesloten. Op dit moment telt de 'Industrial' zodoende tussen de 300
en 400 werknemers en produceert het alleen nog acrylgarens.
Sinds 1950 heeft menig werknemer van de 'Industrial' het bedrijf verlaten teneinde voor zichzelf een bedrijfje te beginnen. Niet weinigen
slaagden in hun opzet en zijn nu garen- of kledingfabrikanten ( H ) . De
bekendste onder hen is ongetwijfeld 'Don' Jesús Rivera. Deze man, die in
de jaren '50 begon met 4 eenvoudige, handbediende breimachines, staat nu
aan het hoofd van een textielonderneming met zeker 1500 werknemers, verdeeld over 4 of 5 fabrieken (12). Hoewel deze onderneming buiten het
directe kader van deze studie valt (ze is niet tot de kleding- of textielartikelensector te rekenen) is ze toch van belang omdat ze op haar
beurt weer aan de wieg heeft gestaan van andere bedrijven en bedrijfjes,
in de subsector van de 'tejido de punto'. Evenzo hebben ook andere uit
de 'Industrial' voortgekomen produktie-eenheden weer nieuwe zelfstandige
ondernemers voortgebracht, in de personen van ex-werknemers of ook van
directe familieleden (meestal kinderen).
Overigens kan gesteld worden, dat ondernemers als Don Anselmo of Don
Jesús Rivera echt niet met lede ogen aanzagen, hoe menige werknemer voor
zichzelf begon. De textielmarkt was zo snel groeiende (ook al vanwege de
toegenomen vraag naar synthetische garens), dat ze weinig of geen last
hadden van hun nieuwe 'concurrenten'. Degenen die zich in de produktie
van gebreide artikelen begaven werden bovendien vaak goede afnemers van
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garens. Het is zodoende niet verwonderlijk dat verzelfstandiging in
enkele gevallen zelfs gestimuleerd blijkt te zijn.
Het is zeker niet zo, dat de opkomst van de 'tejido de punto' zich beperkt heeft tot de stad Aguascalientes en dat er geen kleine tot zeer
kleine produktie-eenheden zijn opgekomen in deze subsector; wel lijkt er
sprake te zijn geweest van een tweetal min of meer autonome ontwikkelingen. Op het platteland kwam de produktie van gebreide artikelen
namelijk wat later op dan in Aguascalientes-stad - waarschijnlijk niet
voor 1970 - en gebeurde dat ook in een andere vorm: in tegenstelling tot
de stad, waar het aantal familiewerkplaatsen beperkt is, behoort daarbuiten de overgrote meerderheid van de produktie-eenheden juist wel tot
die categorie. Ook de wijze waarop de produktie op het platteland in
gang gezet werd duidt op een proces dat slechts zijdelings te maken had
met de groei van de breisector in de stad.
De opkomst van de 'tejido de punto' op het platteland blijkt overeenkomsten te vertonen met die van het machinaal borduren. De aanleiding
ervoor was gelegen in een combinatie van twee factoren.
De eerste van die factoren is dat vele vrouwen en meisjes in de dorpen
en de gehuchten in de regio naar aanvullende inkomsten voor hun gezin
zochten en bereid waren voor relatief geringe beloningen te werken. De
moeilijke economische situatie waarin vele huishoudens verkeerden, de
achteruitgang van de handwerkactiviteiten (de 'deshilado' en het handborduren) en de relatief beperkte verspreiding van het machinaal borduren (niet het hele platteland was - en is - geëlectrificeerd, zeker niet
in de Los Altos-regio die een perifere zone van de deelstaat Jalisco is)
verklaren deze situatie. De tweede factor is er één van technologische
aard. Voor kleinschalig breiwerk zijn er machines op de markt die in
feite voor gezinsgebruik bedoeld zijn, maar die zo degelijk zijn dat er
jarenlang, vele uren per dag, op gewerkt kan worden. Ik bedoel de kleine
handbediende breimachines die ook in menig huishouden in Nederland aangetroffen kunnen worden. Ze zijn niet al te duur - ze kosten minder dan
een borduurmachine - en de benodigde fysieke inspanning bij langdurig
gebruik is niet zodanig dat alleen mannen daartoe in staat zouden zijn.
Met deze machines kan concurrerend geproduceerd worden zolang de arbeid
relatief laag beloond wordt; voorwaarde is verder alleen dat de afnemers
geen al te hoge kwaliteitseisen stellen of geen grote partijen ineens
wensen. Door de introductie van de breimachine op het platteland en de
instructie aan de vrouwen en meisjes die bereid waren te werken tegen
lagere beloningen dan de in de stad gangbare, kon deze mogelijkheid van
concurrerende produktie benut worden.
Het initiatief tot de introductie van de breimachine en het geven van
enige instructie aan de vrouwen ging in eerste instantie uit van handelaren en uitbesteders uit de grotere plaatsen in de regio, zoals Encarnación de Díaz en vooral - alweer - San Juan de los Lagos en Aguascalientes. Zo hoorde ik in Santa Maria Transportina, dat de 'tejido'
vanaf 1978 belangrijk werd in dat dorp en de omliggende 'ranchos'. Twee
meisjes deden het al wat langer, voor een handelaar uit San Juan. Omdat
de met de hand bewerkte tafellakens zo weinig gevraagd werden, drong
deze er bij zijn 'bordadoras' en 'deshiladoras' op aan het breien bij
deze 2 meisjes te gaan leren en ook een machine aan te schaffen. Al gauw
bleek dat met het breien meer te verdienen viel dan met het handborduren
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of de 'deshilado'. Daarop ?ijn ook vrouwen, die voor andere opkopers en
uitbesteders werkten èn vrouwen die nog niet in de sector waren opgenomen (thuis) gaan breien.
Op andere plaatsen in de regio waar de 'tejido de punto' ingang heeft
gevonden, is voorzover ik weet van een vergelijkbare gang van zaken
sprake geweest. Een uitzondering is Villa Hidalgo, dat net als Santa
María in de Los Altos-regio is gelegen. Deze plaats is buiten Aguascalientes-stad bovendien vrijwel de enige, waar naast familiewerkplaatsen ook grotere eenheden zijn opgekomen: een aantal kleine bedrijfjes,
enkele middelgrote en zelfs 1 of 2 grote. De verklaring hiervoor lijkt
het feit dat deze bedrijfjes en bedrijven, die tevens de eerste waren in
Villa Hidalgo, door mannen zijn opgezet. Waarschijnlijk betrof het namelijk personen die elders, met name in Aguascalientes-stad, als loonarbeider ervaring in de 'tejido de punto' hadden opgedaan. Bovendien zijn
de mannen op het platteland niet zo aan huis en huishouding gebonden als
de vrouwen; dit maakte het mogelijk zich onafhankelijker op te stellen
ten opzichte van de opkopers en uitbesteders uit de regio (in de Hoofdstukken 9 en 10 zullen de positie van de vrouwen en de relaties met
opkopers en uitbesteders nader uitgewerkt worden). De opkomst van de
'tejido de punto' in Villa Hidalgo is daarmee eerder te vergelijken met
die in Aguascalientes-stad, dan met die in de rest van de regio.

5.3

Evaluatie

We zullen nu de ontwikkeling van de kleding- en textielartikelensector
in het verleden evalueren. Dit doen we aan de hand van de deelvragen die
ik ten aanzien daarvan geformuleerd heb.

5.3.1

Factoren die de groei in gang gezet en bevorderd hebben

Bij de beantwoording van de vraag, welke factoren de groei in de huidige
periode (na 1950) in gang gezet dan wel bevorderd hebben, stuiten we in
de eerste plaats op de erfenis uit het verleden. Met name de borduur- en
'deshilado'-traditie in het westen en zuiden van de regio Aguascalientes
is een belangrijk aanknopingspunt voor de latere ontwikkeling van de
borduur- en confectie-deelsectoren geweest. Zowel van de aanwezige vaardigheid op dit vlak, als van de bekendheid die Aguascalientes al genoot
vanwege haar borduur- en 'deshilado'-produkten, wisten beginnende handelaren en uitbestedende producenten in de stad gedurende de jaren '50
handig te profiteren. Op het ontstaan van de andere belangrijke deelsector, die van de 'tejido de punto', is het bestaan van de voor 1950 reeds
tot een industrieel bedrijf uitgegroeide 'Industriai de Aguascalientes'
zoals we zojuist zagen niet zonder betekenis geweest.
Ten tweede komen we terecht bij de (afzet-)marktfactor. Groeiende afzetmogelijkheden in het land voor textiel- en kledingprodukten hebben er in
belangrijke mate toe bijgedragen dat de produktie kon toenemen. De sterke groei na 1940 van zowel de economie als de bevolking deed de consumptieve vraag snel toenemen, een vraag die dankzij het protectionistische
overheidsbeleid bovendien afgeschermd werd tegen de invoer van buitenlandse Industrieprodukten. Ook werd in het noorden - vooral in de grensstrook met de V.S. - een door nationale kledingfabrikanten nog weinig
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ontsloten afzetmarkt gevonden.
In de derde plaats heeft de factor 'technologie' op verschillende wijzen de groei van de sector bevorderd. In de borduur- en confectiesector
had de overschakeling rond 1960 van handgeborduurde produkten en 'deshilados' op machinaal geborduurde, belangrijke positieve gevolgen: de
produktiviteit steeg aanzienlijk en de produktie kon vrij soepel uitgebreid (over meer personen) en ruimtelijk verplaatst worden, terwijl
uitbesteding van het borduren altijd mogelijk bleef. De breisector ontving een belangrijke impuls door de introductie in Mexico van synthetische vezels en garens en de door modetrends versnelde acceptatie ervan
door het publiek. Bovendien zijn de 'huis-, tuin- en keukenbreimachines'
een prachtig stukje aangepaste technologie gebleken, waarmee onder bepaalde voorwaarden (o.a. goedkope arbeid) concurrerend geproduceerd kan
worden; de lage prijs, de eenvoudige bediening en de onafhankelijkheid
van de aanwezigheid van electriciteit hebben de verbreiding van de
produktie van artikelen als babykleding en truien onder vele honderden,
of misschien wel enkele duizenden huishoudens op het platteland sterk
bevorderd.
Een vierde belangrijke factor was het ruime aanbod van goedkope arbeidskrachten, op het platteland en lange tijd ook in de stad. Dankzij het
systeem van uitbesteding en ook het onder klandestiene voorwaarden in
dienst nemen van loonarbeidskrachten kon concurrerend geproduceerd worden. Met name het aantal kleinschalige eenheden nam daardoor snel toe.
Sommige ondernemers wisten op deze wijze bovendien voldoende kapitaal te
accumuleren om de omvang van de eigen produktie-eenheid uit te breiden,
de produktie op te voeren en op legale loonarbeid over te schakelen. Een
aantal eenheden begon zo tot grotere omvang uit te groeien.
In de vijfde plaats zou de sector ongetwijfeld lang niet zo hebben kunnen groeien - niet qua produktie-omvang noch qua aantal eenheden - zonder de gunstige betalingsvoorwaarden van de machine-distributeurs en
leveranciers van 'inputs'. De financiële drempels om een eenheid te beginnen of de capaciteit op te voeren zouden veel hoger zijn geweest, in
vele gevallen prohibitief hoog. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel
thuiswerkers, die niet in staat zouden zijn geweest hun machine in één
keer contant te betalen.
Tenslotte signaleerden we nóg een drietal factoren die de consolidatie
en de verdere uitbouw van althans een deel van de sector hebben ondersteund. Achtereenvolgens kon gewezen worden op vormen van onderlinge
organisatie van producenten, aspecten van het overheidsbeleid en het
groeiende aanbod van professionele dienstverlening. Van de eerste verdienen vooral de Kledingindustriekamer en de Kredietunie van producenten
uit de sector vermelding. Het meest opvallende element in het overheidsbeleid is de bewust slappe controle van verschillende overheidsinstanties op het naleven van wetten en voorschriften, vooral in de jaren '50
en '60. De derde factor betreft de diensten van ingenieurs, accountants,
organisatiedeskundigen en andere hoger geschoolden.
Met enige voorzichtigheid - een dergelijke beoordeling is altijd enigszins subjectief - kan geconcludeerd worden, dat de omstandigheden waaronder de groei van de sector heeft plaatsgevonden in het algemeen erg
gunstig zijn geweest. Nog afgezien van wat ik de 'erfenis uit het verleden' noemde, hebben zich op vrijwel alle vlakken (de afzetmarkt, de
beschikbaarheid en de prijzen van de produktiefactoren, de toelevering
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van 'inputs', het overheidsbeleid, etc.) stimulerende ontwikkelingen of
factoren voorgedaan. Het hoeft waarschijnlijk geen commentaar, dat het
relatieve belang van elk der genoemde factoren op zich moeilijk vast te
stellen is. Zonder twijfel zijn het vooral combinaties van verschillende
factoren geweest die de groei van de sector bevorderd hebben.

5.3.2

Horizontale versus verticale groei

De tweede deelvraag betreft de mate waarin de groei een horizontaal, dan
wel een verticaal karakter heeft vertoond; de aandacht gaat daarbij natuurlijk vooral uit naar de kleinschalige sector. Met 'horizontale
groei' bedoel ik de toename van het aantal eenheden en met 'verticale
groei' de individuele groei in omvang.
Rond 1950 waren bij de kleding- en textielartikelenproduktie in de regio
hooguit een paar duizend personen betrokken. Circa 150 werkten in het
enige industriële bedrijf dat tot dan toe was opgekomen, de overigen
waren vrouwen op het platteland die met borduur- en ajourwerk soms wat
bijverdienden. In de jaren daarna namen zowel de totale produktie-omvang
als het aantal personen dat direct bij de produktie betrokken was aanzienlijk toe. Zo groeide het aantal in de sector werkzamen tot het begin
van de jaren '80 met enkele tienduizenden.
Te constateren valt dat er tot 1973 een enorme horizontale groei optrad.
In vergelijking met de beginjaren '50 zijn er zeker enkele duizenden
'familiewerkplaatsen' bijgekomen. De verticale groei daarentegen was beperkt, hoogstens een paar procent van de eenheden die in 1950 al bestonden of tussen dat jaar en 1973 opgericht waren was uitgegroeid tot een
klein, middelgroot of groot bedrijf. Eén onderneming had het niveau bereikt van wat ik als 'geconsolideerde industrie' (meer dan 300 werknemers) heb omschreven; er werkten zo'η 400 personen.
Tussen 1973 en 1982 is de groei weer in sterke mate horizontaal van aard
geweest. Er kwamen nog eens vele duizenden familiewerkplaatsen bij. Ver
ticale groei had zich onder eenheden van deze categorie nog minder voor
gedaan dan in de periode daarvoor: misschien 1%, maar waarschijnlijk
minder, was tot een grotere eenheid uitgegroeid. Daar komt bij dat ver
ondersteld mag worden, dat zich tegenover deze zeer geringe 'transitie'
een proces van Omgekeerde transitie' heeft voorgedaan uit de categorie
der middelgrote bedrijven: een deel van de middelgrote bedrijven sloot
de poort of onderging een inkrimping. Omdat tegelijkertijd een ander
deel gegroeid is en enkele grote bedrijven tot de 'geconsolideerde in
dustrieën' zijn gaan behoren (daarvan waren er een viertal in 1982),
zijn de grote bedrijven en de geconsolideerde industrieën te zamen een
groeiend deel van de totale werkgelegenheid en van de totale produktie
voor hun rekening gaan nemen. Het resultaat van deze ontwikkelingen is
dat de verdeling van de produktie en van de werkgelegenheid in de sector
over de verschillende categorieën in toenemende mate gepolariseerd is
geraakt.

5.3.3

De inkomensontwikkeling

De derde deelvraag informeert naar de inkomensontwikkeling in de sector.
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Dat een aantal mensen, onder andere degenen wier bedrijf nu tot de grotere behoort, flink verdiend hebben, lijdt geen twijfel. De vraag is
echter, in hoeverre ook die categorieën van personen, die veruit het
grootste deel van de in de sector actieven uitmaken en tegelijkertijd de
slechtst beloonden tot hun rijen zullen mogen rekenen - de loonarbeidskrachten en de thuiswerk(st)ers - van de groei hebben geprofiteerd.
Duidelijk is, dat in de jaren '50 het thuiswerk - het handborduren en
de 'deshilado' - slecht tot zeer slecht betaald is. De bron van uiterst
geringe, maar meestal toch zeer welkome, inkomsten die dit werk voor
vele vrouwen op het platteland betekende ging bovendien goeddeels verloren toen de afzet en de produktie van 'bordados' en 'deshilados' rond
1960 sterk inzakten. In de opkomende werkplaatsen van de uitbesteders
in Aguascalientes-stad (vaak óók vrouwen) werden de loonarbeidskrachten
overigens maar weinig beter beloond dan de 'bordadoras' en 'deshiladoras' op het platteland.
Gedurende een groot deel van de jaren '60 werd het thuiswerk, dat nu
grotendeels met machines en in de stad plaatsvond, maar weinig beter
betaald dan daarvóór het geval was; hetzelfde gold waarschijnlijk voor
de loonarbeid. Gezien de weinig rooskleurige economische situatie waarin
zoals we zagen ook vele huishoudens in de stad in die tijd verkeerden
was men ook bereid voor lage beloningen te werken. Pas in de tweede
helft van datzelfde decennium trad een gedeeltelijke verbetering op,
waarbij de loonsector voorop ging. Tot dan toe waren nog maar weinig
eenheden tot een zodanige omvang uitgegroeid, dat hun eigenaren - al dan
niet gedwongen - de voorschriften van de Arbeids- en Sociale Verzekeringswetgeving in acht begonnen te nemen. Toen dat steeds meer wèl ging
gebeuren en de vraag naar arbeidskrachten bovendien bleef toenemen,
kwamen ook de beloningen voor klandestiene loonarbeid en thuiswerk onder
een zekere opwaartse druk te staan.
Al vanaf het einde van de zestiger jaren zien we de uitbesteding naar
het platteland - nu van machinaal borduurwerk en wat later ook van breiwerk - weer toenemen; ook opkopers worden er in toenemende mate weer actief. De economische situatie op het platteland bleef duidelijk achter
bij die in de stad (we zagen dat ook in het vorige hoofdstuk) en het
potentiële aanbod van goedkope arbeid was er derhalve groot. Díé uitbesteders en opkopers die het thuiswerk in de stad te duur werd, maakten
daarvan gretig gebruik. Tot op heden is daarin geen verandering gekomen.
In de stad zijn de beloningen voor thuiswerk in de loop der jaren waarschijnlijk nog iets verder gestegen. Toch wordt zelden een bevredigende
situatie bereikt. Zoals we in Hoofdstuk 10 nog zullen zien is dit ook
inherent aan het systeem van uitbesteding en opkopen: de besparing op de
arbeidskosten en het afschuiven van risico's (als gevolg van schommelingen in het afzet- en produktievolume) zijn juist dè redenen om ervan
gebruik te maken.
Het aantal loonarbeidskrachten is in de jaren '70 en de beginjaren '80
aanmerkelijk toegenomen. Positief in dit verband is zondermeer dat tegelijkertijd de arbeidsvoorwaarden voor een groeiend deel ervan aan de
wettelijke minimumeisen voldoet. Zo waren er in 1982 maar liefst 8500
personen bij het IMSS verzekerd in het kader van de sociale verzekeringswetgeving; dat is ongeveer 1/5 van het totale aantal personen dat
in dat jaar in de sector werkzaam was. De voortgezette verticale groei
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van sommige grotere bedrijven en de opkomst van een aantal andere hebben
daarbij een belangrijke rol gespeeld, evenals trouwens het feit dat de
controle op de naleving van deze wetgeving gaandeweg verscherpt is. Tot
de verzekerden behoren ook enkele honderden personen buiten Aguascalientes-stad, aangezien enkele van de grootste ondernemingen één of enkele
vestigingen in de dorpen hebben opgezet. Overigens moet daarbij wel aangetekend worden dat de meerderheid van de loonarbeidskrachten in de grotere bedrijven gevormd wordt door jonge meisjes en vrouwen (we zullen
dat in het volgende hoofdstuk nog zien), die vaak nog maar kort in de
sector werkzaam zijn. Zij profiteren als het ware van het feit dat zoveel anderen in vroegere jaren hebben bijgedragen aan de groei van de
huidige grotere bedrijven, zonder daar zelf in redelijke mate profijt
van te hebben gehad.

5.3.4

Rol en plaats van de traditionele nijverheid

Kijken we in het kader van de vierde deelvraag tenslotte naar de rol en
de plaats van de traditionele ambachtelijke nijverheid in de ontwikkeling, dan zien we dat deze alleen van betekenis is geweest in de borduur- en confectiesector, en wel tijdens het eerste decennium van de
expansie na 1950. Met de overgang naar machinaal borduren en de uitbreiding van de produktie van confectiekleding rond 1960 is het belang ervan
snel afgenomen en andere vormen van kleinschalige produktie zijn er
niet, of alleen op indirecte wijze, uit voortgekomen. Traditionele,
ambachtelijke produktie-eenheden maken in de laatste decennia dus nog
maar een zeer gering deel uit van het totaal der eenheden.
De vele duizenden eenheden die de laatste 20 à 25 jaar tot de kleinschalige behoren zijn nieuw, want ze zijn in diezelfde tijd opgericht.
Ze werken met electrische machines, dat wil zeggen met relatief moderne
technologie. Hun opkomst heeft alles te maken met het proces van kapitalistische ontwikkeling in Mexico na 1940, zoals duidelijk wordt uit de
aard van de factoren die de expansie in de huidige periode bevorderden.
Tenslotte zijn ze voor het grootste deel direct afhankelijk van andere
eenheden in de sector, of van opkopende handelaren. Ze zijn dus om
meerdere redenen als 'modern' te beschouwen en zijn geïntegreerd in
de regionale produktie- en handelsstructuur, dat wil zeggen in de kapitalistische markteconomie.

5.4

Vergelijking met verwante studies

Ten aanzien van de kledingsector in Mexico en een aantal andere landen
van Latijns-Amerika zijn meerdere 'case-studies' verricht. Deze paragraaf geeft eerst een korte beschrijving van de ontwikkelingen die in
elk der bestudeerde gevallen in het verleden heeft plaatsgevonden.
Daarna worden de ontwikkelingen geëvalueerd op dezelfde wijze als voor
Aguascalientes is gedaan.

5.4.1

De ontwikkeling in het verleden

Voor Mexico heb ik de beschikking gekregen over een viertal studies.
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Twee daarvan hebben betrekking op een integraal regionaal complex van
produktie-eenheden; het betreft hier respectievelijk de kledingindustrie in de stad Guadalajara en omgeving, die een grote variëteit aan
Produkten voortbrengt, en een in enkele plattelandsgemeenten in het
noordoosten van de deelstaat Guanajuato geconcentreerde groep van produktie-eenheden, die uitsluitend 'tejidos de punto' vervaardigen. De
beide andere studies gaan over een deel van de kledingindustriesector
in en rondom Mexico-stad, namelijk de thuiswerksters in de sloppen-stad
Nezahualcoyotl ('Neza'; in het oosten tegen het Distrito Federal aan
gelegen) en enige tientallen werkplaatsen en kleine bedrijfjes in het
zo'n 30 km. verder naar het noordoosten gelegen dorp Huexotla, die pantalons en colberts maken. Te zamen beschouwen ze maar een klein deel van
de gehele sector in de stad, zodat deze niet erg duidelijk uit de verf
komt. Omdat bijna tweederde van de totale nationale kledingproduktie in
en rondom het Distrito Federal plaatsvindt en ik wèl over wat meer informatie over de ontwikkeling op nationaal niveau beschik, zal ik met
een aantal algemene opmerkingen over die laatste beginnen.
De belangrijkste groei in de kledingindustrie in Mexico heeft plaatsgevonden vanaf 1940. In de eerste twee decennia na de Revolutie was er
al wel van een gestage opbouw en groei van de produktie sprake, onder
andere dankzij het feit dat de naaimachine (bediend met voetpedaal) op
grote schaal ingang vond en seriematige produktie mogelijk maakte, maar
grotere industrieën ontstonden er nog nauwelijks. Een belangrijk deel
van de produktie werd georganiseerd door, of was direct verbonden met,
kledinghandelaren en grotere detailhandelsondernemingen; voor deze was
het voordeliger (om reden van flexibiliteit en van aanbod-diversificatie) met meerdere kleine producenten te werken dan met één of enkele
grotere. Zelfstandige kleine industriëlen prefereerden bovendien vaak de
uitbesteding aan kleine werkplaatsen en bedrijfjes boven verdere investeringen in het eigen bedrijf; de markt was nog in wording en men achtte
de risico's dientengevolge nog te groot C13)>
Dankzij de sterke groei van de economie en de bevolking nam de afzetmarkt voor kledingartikelen vanaf 1940 gestaag in omvang toe, in weerwil van de concentratie van de inkomens bij een klein deel van de bevolking (Mercado García et alii, 1980:182). Omdat kledingartikelen tot
de eerste groep van produkten behoorden die door de importsubstitutiepolitiek beschermd werden tegen importen van buiten (idem:181), kon de
omvang van de produktie navenant toenemen.
Het aantal uitbestedende handelaren groeide en een deel van hen begon
tevens in een eigen produktie-eenheid te produceren. Maar ook door
anderen werden nieuwe, zelfstandige produktie-eenheden opgezet. Het
nationale grootkapitaal begaf zich evenwel niet in de sector en buitenlands kapitaal vooralsnog evenmin. De toegang tot de markt werd daarom
in eerste instantie betwist door een veelheid van kleinere producenten
(kleine industriële bedrijven en zelfstandige werkplaatsen). Degenen
die het goed ging en bereid waren in de uitbreiding van hun bedrijf te
investeren deden dat nu ook. Zo wist een deel van de produktie-eenheden
in de sector al snel uit te groeien tot middelgrote of grote bedrijven.
Deze veroverden vooral de meest winstgevende deelmarkten, d.w.z. die
van de midden- en hogere inkomensgroepen. Eenmaal op dit punt beland,
konden zij hun positie voorlopig handhaven zonder zich al te zeer te
bekommeren om verdere technologische vernieuwingen, verbetering van de
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produktie-organisatie of verhoging van de kwaliteit.
Het aantal kleine bedrijfjes en werkplaatsen dat aangenomen werk deed
nam ondertussen ook aanzienlijk toe. Dit gebeurde niet alleen omdat het
aantal uitbestedende handelaren groeide, maar ook omdat de kleinere
industriële bedrijven in hun onderlinge concurrentiestrijd vaak hun
toevlucht namen tot het systeem van uitbesteding, om zo de kosten te
drukken en de risico's te verkleinen. Het inslaan van een alternatieve
weg, die van de technologische vernieuwing en van de verbetering van de
produktie-organisatie, lag kennelijk niet binnen hun mogelijkheden; de
technologie die in de kledingsector werd toegepast maakte de opdeling
van het produktieproces bovendien gemakkelijk, aldus Mercado García et
alii (1980:187). Toch was de concurrentie niet zó sterk, dat altijd gekozen werd voor de meest goedkope vorm van uitbesteding, namelijk die
aan klandestiene familiewerkplaatsen. Uitbesteding aan 'formele' werkplaatsen en bedrijfjes blijkt volgens de statistieken ook van niet gering belang te zijn geweest (idem:190).
In de loop van de jaren '60 begonnen zich in het geschetste patroon belangrijke veranderingen af te tekenen. Buitenlandse (vooral noordamerikaanse) kapitaalbezitters investeerden nu wel in de sector, voornamelijk
in de kledingproduktie in en rondom Mexico-stad (14). Een aantal van de
meer ondernemende middelgrote en grote producenten begon bovendien te
investeren in de modernisering van het produktieproces en de bedrijfsorganisatie, waarbij in meerdere gevallen tegelijk ook licenties werden
verworven van Europese of Noordamerikaanse ondernemingen (15). In korte
tijd ontstond er zodoende een groep van bedrijven die zich qua technologisch niveau, commercialisatietechnieken, produktie-organisatie en kwaliteit van de Produkten, steeds duidelijker is gaan onderscheiden van
de rest van de produktie-eenheden. Deze groep heeft de deelmarkt van de
midden- en hogere inkomensgroepen in toenemende mate gemonopoliseerd,
d.w.z. dat de overige middelgrote en grotere bedrijven, die weinig of
niet vernieuwd hadden, grotendeels van deze deelmarkt verdreven werden
(Alonso, 1979:241).
Door deze laatste ontwikkeling nam de concurrentie om de markt van de
lagere inkomensgroepen zodanig toe, dat de uitbesteding aan klandestiene
thuiswerkers tussen 1965 en 1975 enorm aan belang won ten koste van die
aan 'formele' werkplaatsen en bedrijfjes (Mercado García et alii, 1980:
190). Deze verschuiving kon gemakkelijk plaatsvinden, omdat de te verrichten taken eenvoudige routinehandelingen waren en met relatief eenvoudige en goedkope machines uitgevoerd konden worden (idem); tegelijkertijd was er sprake van een groeiend aanbod van goedkope arbeidskrachten in de steden (waar de overgrote meerderheid van de industriële bedrijven en bedrijfjes gevestigd is) omdat, zoals Alonso opmerkt (1979:
61-63) en we ook al in Hoofdstuk 4 zagen, de industriesector in het algemeen steeds minder in staat bleek de snel groeiende stedelijke bevolking emplooi te bieden. Overigens gingen ook de van de meer rendabele
afzetmarkten verdrongen bedrijven over tot uitbesteding aan klandestiene
eenheden, om het teruglopen van hun inkomsten te compenseren (deze tendens werd nog versterkt door de economische crisis van 1975/'76; idem:
4). De uitbesteding aan 'formele' eenheden is daardoor voornamelijk op
rekening gekomen van de groep van meest moderne bedrijven; ondanks hun
gepriviligeerde marktpositie blijkt een deel ervan andere bedrijven ingeschakeld te hebben bij de uitbreiding van hun marktaandeel (16).
Bovenstaande ontwikkelingen worden door de statistieken maar al te dui-
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delijk geïllustreerd. Hoewel men veilig mag aannemen dat in de Industrietellingen het merendeel van de kleinschalige eenheden niet vertegenwoordigd is (17), bleken in 1975 toch 61,3% van de getelde eenheden
in de sector pure familiewerkplaatsen te zijn (met 1-3 personen, van
één huishouden), terwijl nog eens 25,4% wel met loonarbeid werkte,
maar niet meer dan 5 werkende personen telde. Aan het andere einde telde slechts 2,1% der eenheden meer dan 75 werkzame personen; daarnaast
blijkt dat de laatstgenoemde categorie van bedrijven de enige is waarin
het gemiddelde aantal werkzame personen tussen 1965 en 1975 gestegen is
(van 173 tot 201; Mercado García et alii, 1980:183,184). Dit gegeven
onderstreept ondubbelzinnig het door Alonso (1979:241) geconstateerde
feit, dat de introductie van buitenlands kapitaal in de sector en de
verbinding van een aantal nationale kledingproducenten met bedrijven in
het buitenland, tot een van jaar tot jaar groeiende kloof in de Mexicaanse kledingindustrie heeft geleid.
De produktie van pantalons en colberts in Huexotla, onderdeel van de
kledingsector in en rondom Mexico-stad, wordt beschreven door Montoya
Castro (1981). Dat doet hij echter op een weinig doorzichtige wijze.
Hoe de ontwikkeling van de sector in dat dorp nu precies is verlopen,
is daarom moeilijk vast te stellen. Wel kunnen enkele deelaspecten ervan genoemd worden.
In de eerste plaats blijkt dat de eerste werkplaats in 1929 opgericht
werd en dat er in 1979/1980 44 'familiewerkplaatsen' (gemiddeld 2 personen; niet-electrische pedaalmachines), 12 'semi-industriële werkplaatsen' (gem. 4 personen; zowel pedaalmachines als eenvoudige electrische machines) en 4 'industriële werkplaatsen' (gem. 8 personen,
gespecialiseerde electrische machines en daardoor volledige arbeidsdeling) bestonden.
Ten tweede komt naar voren dat de differentiatie vooral ontstaan is na
1958, toen het dorp op het electriciteitsnet werd aangesloten. Een aantal werkplaatseigenaren begon toen namelijk op krediet electrische machines aan te schaffen, van een distributeur van Singer.
Waar Montoya Castro in de derde plaats voldoende duidelijkheid over
verschaft is, dat de werkplaatsen in het dorp altijd direct afhankelijk
zijn geweest van ondernemers en bedrijven in 'D.F.', het Distrito Federal. Eerst was daar de handelsonderneming 'El Puerto de Liverpool' die
als uitbesteder optrad (de eigenaar van de eerste werkplaats was zelf
kleermaker geweest bij die onderneming). Vanaf de tweede helft van de
jaren '40 dienden 'joodse' handelaren zich als uitbesteders aan; zij
boden iets betere betalingen. Nu werken de familiewerkplaatsen voor de
'semi-industriële' en 'industriële' werkplaatsen, die op hun beurt produceren voor fabrikanten en grote uitbesteders uit het D.F. of daar via
financiële deelneming zelfs een satelliet van zijn geworden.
Tenslotte blijkt nog dat het aantal 'familiewerkplaatsen' aan het afnemen is. Hun produktiviteit is te laag. De uitbesteders uit het D.F. prefereren uitbesteding aan de wat grotere, modernere werkplaatsen, omdat
ze hun tarieven dan niet hoeven te verhogen (die werkplaatsen kunnen de
stijgende kosten voorlopig opvangen dankzij hun hogere produktiviteit).
Aan het werk dat de familiewerkplaatsen voor die andere werkplaatsen
doen - speciale maten en maatwerk - verdienen ze weinig (ongeveer 2/3
van het loon van een arbeider in die andere werkplaatsen). Als het kan,
gaan hun eigenaren daarom liever bij die werkplaatsen in loondienst, of
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zoeken elders een baantje, zoals bij de nabij gelegen nationale landbouwhogeschool .
Alonso bestudeerde de thuiswerksters en de kleine ateliers die aangenomen werk doen in Nezahualcoyotl, een sloppenwijk die in enkele decennia
tot een 'stad' van 3 miljoen inwoners is uitgegroeid (Alonso,1979). Belangrijke industrieën of andere bronnen van werkgelegenheid zijn er in
'Neza' nooit gekomen en het thuiswerk (op electrische machines in dit
geval) voor ondernemers in het Distrito Federal dateert er daarom al
van rond 1955; reeds in die tijd werden deze ondernemers zich bewust
van wat Alonso de '...possibilities hidden in new marginal urban areas
in regard to the overabundance of cheap labor' noemt (p.113).
In 1973 zouden er in 'Neza' volgens schattingen al om en nabij de 9000
'thuisnaai-werkplaatsen' zijn geweest. Dat het aantal zo snel gegroeid
was, had volgens Alonso alles te maken met de ontwikkelingen die zich
vanaf de jaren '60 in de sector voordeden op nationaal niveau en die we
hierboven al beschreven hebben. De ondernemers die van de méér naar de
minder winstgevende marktsegmenten werden verdrongen kozen niet voor
technologische en organisatorische vernieuwing, maar.voor één van twee
alternatieven: a) het opzetten van 'sweat-shops' in marginale wijken; b)
een constante uitbreiding van hun uitbestedingsactiviteiten naar die
wijken (18).
Het is in dit verband duidelijk, dat absoluut niet gesproken kan worden
van een 'traditionele, niet-kapitalistische sector'. 'Neza's 'maquila'workshops have been called into existence by the entrepreneurs of Mexico City whose labor-intensive clothing factories are constantly in need
of low-cost labor', aldus de auteur (p.327,328). Bovendien had ruim de
helft van de betrokken vrouwen niet eerder in de sector gewerkt. Vermeldenswaard is verder nog dat een gering aantal 'thuisnaaisters' erin
is geslaagd een grotere werkplaats op te bouwen. Hier werken meerdere
klandestiene loonarbeidsters en worden ook gespecialiseerde machines
aangetroffen. In 1977 waren er in 'Neza' 364 belasting betalende werkplaatsen, waarvan overigens enkele tientallen zogenaamde 'sweatshops'
van fabrikanten uit het D.F. waren. De succesvolle thuisnaaisters maken
dus maar een zeer klein percentage van het totale aantal uit. (Bovendien is hun 'succes' nogal relatief, zo zal in Hoofdstuk 12 blijken).
In Guadalajara, zo vertelt Lailson (1980), werd de basis voor de opkomst van de kledingindustrie in de jaren '30 gelegd; daarvóór waren er
alleen kleermakers en naaisters. De stad trok als belangrijkste urbane
centrum in het westen van het land niet alleen de meeste rurale migranten aan, maar ook een veelheid van kleine ondernemers uit de dorpen en
kleinere steden in deze regio. Daaronder waren ook Libanese stoffenverkopers en bonneteriehandelaren en deze begonnen kleine produktie-eenheden op te zetten; de eerste wijdden zich aan de confectie (kleding
van 'vlakke' stoffen, de tweede aan de tricotage of 'tejido de punto'.
Dat een aantal van hen daadwerkelijk als kleine producent slaagde, werd
bevorderd door een drietal factoren:
er was een infrastructuur aanwezig die het mogelijk maakte markten
te ontsluiten in het westen en noordwesten van het land, maar die
tegelijkertijd naar het centrum van het land (met name Mexico-stad)
toe nog zo weinig ontwikkeld was dat deze markten afgeschermd waren
tegen de concurrentie van producenten uit dat centrum;
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omdat Guadalajara daar het eerst industrialiseerde, ontstond elders
in de west- en noordwestregio geen concurrerende produktie van betekenis;
—
er bestond een ruim aanbod van goedkope arbeidskrachten dankzij de
ruraal-urbane migratie; de meeste beginnende industriëlen namen
enkele loonarbeidskrachten in dienst, die lange dagen moesten
werken, maar zeer weinig betaald kregen; Lailson hanteert in dit
verband dan ook de term 'overexploitatie van de arbeid' (p.52).
De jaren '40 gaven de consolidatie en uitbouw te zien van de werkplaatsen en kleine bedrijfjes die hadden weten te overleven. De verruiming
van de markt, alsmede de faciliteiten welke de leveranciers van'inputs'
boden, vormden daarbij een belangrijke steun. Ook nieuwe kleine kledingindustrietjes werden opgericht. In het daaropvolgende decennium wordt
er in kapitaalgoederen geïnvesteerd, hetgeen mede in de hand werd gewerkt door de intrede van synthetische vezels in de textielproduktie.
De nieuwe stoffen en garens maakten een aanpassing of vervanging van de
oude machines noodzakelijk. Vanaf 1960 zijn enkele tientallen eenheden
reeds als middelgrote industrieën te beschouwen. De jeansmodegolf rond
1970 betekende tenslotte een enorme impuls voor de confectiebedrijven
die jeans en aanverwante artikelen produceerden.
Deze verticale groei van vele tientallen bedrijven blijkt gepaard te
zijn gegaan met een enorme horizontale groei van de sector. De laatste
is echter nogal eenzijdig van aard geweest: de nieuwe eenheden zijn
volgens Arias (1980:40) alle direct of indirect afhankelijk van opkopende of uitbestedende handelaren en industriële produktie-eenheden. In
de tweede helft van de jaren '70 stonden er in de tricotage tegenover
elk geregistreerd bedrijf of bedrijfje naar schatting 30 klandestiene,
kleinschalige eenheden; voor de confectiesector waren dat er 7 of 8.
Aangezien er respectievelijk 92 en 441 eenheden geregistreerd waren,
bedroeg het totale aantal eenheden naar schatting circa 7000.
Suárez Ramírez bestudeerde de kleinschalige 'tejido de punto' in het
noordoosten van de deelstaat Guanajuato, waar lokale bronnen van werkgelegenheid buiten de 'minifundio'-landbouw vrijwel geheel ontbreken en
een groot deel van de bevolking onder marginale omstandigheden leeft
(Suárez Ramírez, 1983).
Binnen 20 jaar tijd is in deze zone een omvangrijke produktie tot stand
gekomen van gebreide artikelen, met name babykleding en dekentjes. Een
400-tal handelaren organiseerde er in 1979 de produktie van 15 à 20.000
thuiswerkende mannen en vrouwen (resp. 20% en 80% van het totaal), verdeeld over ruim 9000 eenheden. Hier werkten uitsluitend leden van één
huishouden - van loonarbeid was geen sprake - en de gebruikte machines
waren die van het meest eenvoudige, handbediende type (19).
Dat de 'tejido de punto' in deze zone is opgekomen lijkt min of meer
toevallig. Algemene conditionerende factoren in die tijd (rond 1960)
waren de opkomst van de synthetische garens en de met een uitgebreide
promotiecampagne begeleide introductie in Mexico van de bovengenoemde
breimachines door Singer; die machines, zo stelt Suárez Ramírez vast,
konden met de goedkope acrylgarens werken (voor breien met de hand waren
ren ze minder geschikt), bleken tamelijk nauwkeurig te werken, vergden
nauwelijks onderhoud en bleken bestand tegen intensief gebruik.
Toen één van een klein aantal vrouwen van rijkere families die zo'η
machine gekocht hadden, wat voor vrienden en familieleden ging breien,
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sloeg dat meteen aan. Wat ze maakte was goed en goedkoop en dus vroegen
ook anderen haar om voor hen te breien. Ze kocht langzamerhand meer
machines en zette haar dienstmeisjes aan het breien; later trok ze ook
andere meisjes aan, uit de 'rancherías' (groepje huizen van kleine boeren). Enkele andere rijkere vrouwen volgden haar voorbeeld en zo ontstonden er enkele werkplaatsen met meer dan 10 personen.
Ruimtegebrek en nieuwsgierigheid van de belastingdienst zetten de volgende fase in. De meisjes werden naar huis gestuurd en hun 'werkgeefsters' werden vaste opkopers en leveranciers van 'inputs', die de produktie organiseerden zonder er zelf direct aan deel te nemen. De groeiende
vraag naar gebreide artikelen van acrylgarens, de aanwezigheid van talloze personen die bereid waren voor geringe beloningen te werken en de
betalingsfaciliteiten die geboden werden door machine-verkopers deden de
rest. De reeds actieve opkopers bonden steeds meer thuiswerkers aan zich
en nieuwe opkopers, waaronder nu ook mannen, deden hun intrede. Het aantal huishoudens dat bii de produktie was betrokken nam zoals gezegd toe
tot ruim 9000 in 1979 (20),
Andere landen in Latijns-Amerika waarvoor ik studies omtrent de kledingindustrie heb gevonden zijn Perú, Nicaragua, Brazilië en Argentinië. De
studie over Perú, die de weerslag is van een onderzoek naar thuiswerksters in Lima en 5 andere steden (Sara-Lafosse, 1982), geeft echter geen
informatie over aspecten van de historische ontwikkeling. De overige
doen dat wel, zij het in uiteenlopende mate. Die studies zullen we nu
op dit punt bekijken.
De kleinschalige confectie in Nicaragua is bestudeerd door Laenen, als
onderdeel van een onderzoek naar de gehele kleine industrie. Meerdere
voorlopige verslagen hebben reeds het licht gezien, waaronder een rapport waaraan ook door Eioers en Triepels is meegewerkt (Laenen, 1986,a en
b; Laenen, Boers en Triepels, 1984). Verwijzingen naar de ontwikkeling
in het verleden zijn in deze verslagen schaars. Behalve dat de Sandinistische Revolutie in veel opzichten een breuk met het verleden betekende, is de reden hiervoor dat de omvang en de belangrijkste kenmerken
van de kleine industrie eenvoudigweg onbekend waren bij het aantreden
van de Sandinistische regering in 1979.
Wat uit dit rapport in elk geval naar voren komt, is dat 77% van de in
1983 bezochte privé-bedrijfjes in de sector na de 'triunfo' gestart was
en dat de oprichters vaak ex-werknemers van de weinige industriële produktie-eenheden waren. Bovendien blijkt, dat de groei van het aantal
eenheden in de jaren na afloop van de strijd vooral bevorderd werd door
de ingestelde restricties op de kledingimport enerzijds (waardoor de
vraag naar nationale kledingartikelen natuurlijk toenam) en de uitbreiding van de kredietverschaffing anderzijds.
Tussen 1983 en 1985 is 18% van de onderzochte privé-eenheden opgeheven,
meestal vanwege een gebrek aan grondstoffen. De overheid is vanaf medio
1982 gaan ingrijpen in de grondstoffenvoorziening en bevoordeelde daarbij de coöperaties en collectieven. Door zich in zogenaamde dienstencoöperaties' te organiseren en zeker ook dankzij het ontstaan van een
zwarte markt voor allerlei goederen is in de overgebleven privéwerkplaatsen en -bedrijfjes de werkgelegenheid toch met 15% toegenomen, hetgeen op een zekere concentratie van de produktie duidt. Procentueel gezien blijft deze groei overigens ver achter bij die in de 'produktie-
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coöperaties' (in tegenstelling tot de dienstencoöperaties zijn hierin
de produktiemiddelen samengebracht en gemeenschappelijk bezit geworden)
en de collectieven, waarvoor de cijfers resp. 72% en 48% zijn.
Voor Brazilië beschikken we over een tweetal vrij korte artikelen. Het
ene gaat over thuiswerksters in Río de Janeiro; deze werken voor kleine
'kapitalistische' industriële eenheden, die modieuze dameskleding produceren voor boutiques in de stad. Wat over het verleden gezegd wordt
heeft evenwel betrekking op de ontwikkeling op het niveau van geheel
Brazilië (De Paiva Abreu, 1982). Het andere artikel behandelt een aantal aspecten van de kledingproduktie in de iets ten noorden van Río
gelegen stad Petrópolis; de aandacht gaat daarbij vooral uit naar de
honderden 'industrias domésticas' (klandestiene eenheden met ten hoogste 10 werkzame personen) die er te vinden zijn naast 260 legale bedrijfjes en bedrijven (Schmitz & Camargo, 1979). In beide gevallen begint het verhaal rond het midden van de jaren '60. In het eerste is dat
omdat de industriële kledingproduktie in het land vanaf die tijd een
substantiële groei heeft doorgemaakt, in het tweede omdat de kledingsector in Petrópolis toen begon op te komen.
Uit beide artikelen wordt duidelijk dat er sinds 1960 een sterk heterogene, pyramidaal opgebouwde structuur is ontstaan. Verreweg de meest
omvangrijke categorie in Brazilië is die der kleinschalige, niet-industriële eenheden. Tegenover elke industriële arbeidskracht stonden namelijk naar schatting 3 niet-industriële. Binnen de groep van industriële
eenheden zijn de kleine en middelgrote bedrijven het meest talrijk, want
van de industriële kledingproduktie in het land komt ruim de helft op
het conto van deze bedrijven. In Petrópolis wijkt de structuur waarschijnlijk weinig af van dit beeld. Schmitz en Camargo merken op dat er
naast 260 legale eenheden honderden niet-geregistreerde 'industrias
domésticas' (eenheden met 1-10 personen) aanwezig zijn en dat binnen de
categorie der eenheden met 11-100 personen die tot 50 werknemers het
talrijkst zijn (pp. 6,7).
De informatie over het ontstaan van de eenheden in de verschillende categorieën is helaas fragmentarisch of vaag. Vooral met betrekking tot de
oorsprong van de industriële bedrijven tasten we in het duister. Hoogstens zou uit het artikel van De Paiva Abreu opgemaakt kunnen worden,
dat de kleine industriële bedrijven in het algemeen meteen als zodanig
zijn opgezet (dat wil zeggen, niet als kleinschalige 'industrias domésticas' begonnen zijn). Aangaande de kleinschalige eenheden zijn beide
auteurs wat duidelijker. Een belangrijk deel ervan is opgekomen samen
met de industriële, als direct afhankelijke eenheden. De overige zouden
kleermakers en naaisters zijn die vroeger onafhankelijke 'ambachtslieden' waren, maar in de afgelopen 10 à 15 jaar ook omgevormd zijn tot
afhankelijke thuiswerkers (21), De industriële bedrijven waarvoor de
kleinschalige eenheden aangenomen of 'besteld' werk doen zijn overigens
voornamelijk de kleine, die steeds de mode per seizoen op de voet moeten
volgen en onder sterke concurrentiedruk van elkaar staan.
Bezien we tenslotte de toename van het aantal kleinschalige eenheden,
dan blijkt deze in het geval van Petrópolis bevorderd te zijn door de
gemakkelijke financieringsvoorwaarden van de machinedistributeurs. Daarnaast is het bestaan van een goedkope en 'aangepaste' technologie in de
vorm van breimachines en electrische naaimachines voor huishoudelijk gebruik er een fundamentele voorwaarde voor geweest. Deze machines zijn
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weliswaar
een grote
de kleine
gaat vaak

weinig produktief, zo stellen Schmitz en Camargo, maar maken
flexibiliteit mogelijk. Gezien de aard van de opdrachten die
industriële bedrijven geven is dat een groot voordeel: het
om kleine hoeveelheden van snel wisselende modellen.

De kledingindustrie in Argentinië tenslotte is bestudeerd door Schmukler. Centraal in haar studie staat de 'produktie op bestelling' van
thuiswerkers en familiewerkplaatsen (22) voor kapitalistische ondernemers (Schmukler, 1979).
Rond 1930 waren er in Argentinië 3 typen van kledingproducenten: kleermakers en modistes die maatkleding voor particulieren maakten, grote
winkels welke zelf ook over een werkplaats beschikten en confectiekleding maakten, en thuiswerkers en familiewerkplaatsen die voor grote winkels (al dan niet met eigen werkplaats) werkten. De winkels met werkplaatsen konden in de loop van de jaren '30 hun produktie wat uitbreiden
en meer loonarbeidskrachten in dienst nemen.
In de jaren 'ДО maakt de invoering van de arbeidswetgeving de loonarbeid
aanmerkelijk duurder. De zwakkere onder de producerende winkels en win
kelbedrijven stuurden daarop hun loonarbeidskrachten naar huis, met het
verzoek om als 'zelfstandig ondernemer' aangenomen werk voor hen te gaan
doen. De sterkere hoefden daartoe niet over te gaan en konden zelfs al
gauw hun produktie uitbreiden en kwalitatief verbeteren. De binnenlandse
markt groeide namelijk en de mogelijkheid werd geschapen om (moderne)
machines te importeren.
De verbetering van de kwaliteit van de confectiekleding betekende dat
de meeste kleermakers en modistes hun bestaan bedreigd zagen; hun klan
ten, afkomstig uit de hogere inkomensgroepen, gingen steeds méér confectiekleding kopen en steeds minder maatkleding. De meeste kleermakers
en modistes gingen daarom op bestelling werken voor de handelshuizen of
de grotere familiewerkplaatsen. Zo werden ze tot afhankelijke producenten en gingen ze van maatwerk over op een gestandaardiseerde produktie;
het ambachtelijke karakter ging daarbij verloren.
In de jaren '60 doen multinationale ondernemingen hun intrede in de sector en in het daaropvolgende decennium zet een aantal nationale ondernemers geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde industrieën op. Omdat deze
nieuwe industrieën zich op de meest rendabele deelmarkten - die voor
weinig veranderende massaprodukten, zoals jeans - gingen richten, werden
de bestaande bedrijven, kleiner in omvang dan hun nieuwe concurrenten,
meestal gedwongen zich te beperken tot de produktie voor minder rendabele deelmarkten; deze markten waren geringer in omvang en bovendien
minder stabiel (gevoeliger voor de economische 'ups' en 'downs' en voor
modewisselingen). Dankzij de deelbaarheid van het produktieproces en het
overvloedige aanbod van arbeid konden deze kleinere industriële bedrijven hun produktiekosten drukken door (méér) te gaan uitbesteden aan
thuiswerkers en familiewerkplaatsen.
Tenslotte blijkt, dat ook grote industrieën wel gebruik zijn gaan maken
van het systeem van uitbesteding aan kleine werkplaatsen. Dit doen ze
als ze een nieuw model willen uitproberen (er zijn dan van een een kledingstuk maar weinig exemplaren nodig; men laat die dan liever door anderen maken) of op momenten dat ze een stuk van hun markt aan de kleinere industrieën dreigen te verliezen.
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5.4.2

Evaluatie

Het kost weinig moeite te constateren dat er in elk van de hierboven
beschreven gevallen sprake is geweest van een aanzienlijke groei in de
bestudeerde sector. Deze groei komt tot uitdrukking zowel in de toename
van het aantal eenheden, als in de individuele schaalvergroting van een
deel daarvan. Een uitzondering doet zich voor in het geval van Huexotla; we moeten echter bedenken, dat het hier slechts een deel betreft van
de kledingnijverheid in en rondom Mexico-stad, en daarvoor gaat onze
constatering wèl op.
Dit vastgesteld hebbende, zullen we hieronder de ontwikkeling die in elk
der gevallen in het verleden heeft plaatsgevonden evalueren aan de hand
van dezelfde vragen die we ons stelden voor Aguascalientes.
Kijken we naar de factoren, die de groei in de verschillende gevallen
in gang gezet dan wel bevorderd hebben, dan blijkt de afzetmarktfactor
in alle gevallen van groot belang te zijn geweest (in de studies over
Brazilië wordt deze factor niet genoemd, maar het beginmoment van de
expansie, het midden van de jaren '60, valt samen met het begin van de
periode van snelle economische groei in het land). Op nationaal niveau
kan de vraag naar kledingartikelen zowel toenemen door 'reductie van
importen - al dan niet afgedwongen door restrictieve maatregelen -, als
ten gevolge van nationale economische groei en bevolkingsgroei (in Nicaragua in de afgelopen jaren en in Mexico voor 1940 speelde bijvoorbeeld
hoofdzakelijk de eerste factor); van het samengaan van beide factoren,
zoals in Mexico na 1940 het geval blijkt te zijn geweest, gaat natuurlijk de grootste stimulans uit. Op regionaal niveau blijkt de gedifferentieerde toegang tot regionale deelmarkten een factor van groot belang
voor de groei te zijn, althans waar die groei ook een verticale component vertoont en niet alleen (zoals in Noordoost-Guanajuato) een horizontale. De opkomst van de kledingindustrie in Guadalajara blijkt immers
mede mogelijk te zijn geweest doordat men in deze stad toegang had tot
een regionale markt die afgeschermd was tegen concurrenten uit het belangrijkste produktiecentrum in het land, Mexico-stad; hier ligt een
duidelijke parallel met het feit dat vanuit Aguascalientes vooral toegang is verkregen tot een andere regionale markt waar die concurrenten
zich weinig hebben laten gelden, namelijk het noorden van Mexico (vooral
de grensstrook). In het omgekeerde geval, d.w.ζ wanneer men zich niet
(gedeeltelijk) kan onttrekken aan de concurrentie van economisch ster
kere bedrijven, blijkt de groei van individuele eenheden juist geblok
keerd te worden of zelfs in een inkrimping omgebogen te worden; dat komt
duidelijk naar voren in het geval van Mexico-stad (in de studie van
Alonso over 'Neza') en een soortgelijk proces wordt ons voor Argentinië
beschreven (door Schmukler; ik heb ook begrepen dat haar studie vooral
gebaseerd is op onderzoek naar de kledingindustrie in Buenos Aires en
omgeving). Het aantal kleinschalige eenheden neemt dan wel toe, maar dit
moet toch negatief beoordeeld worden: zekere en volgens de officiële
normen betaalde arbeidsplaatsen worden als het ware omgezet in onzekere,
slecht betaalde.
De introductie van nieuwe technologie en de aard van de reeds bestaande,
(tezamen de 'technologische factor') blijken ook uit de meeste andere
studies naar voren te komen als medebepalend voor de groei van (delen
van) de kledingnijverheid. In Mexico (in het algemeen) en in Argentinië
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kon een groep van grote industriële bedrijven ontstaan dankzij de introductie van moderne, hoogwaardige technologieën. In Guadalajara werd de
uitbouw van kleine industrieën tot middelgrote gestimuleerd doordat een
vernieuwing van het machinebestand noodzakelijk was toen synthetische
garens en stoffen in zwang kwamen in het land. In Huexotla konden enkele
kleinschalige eenheden uitgroeien tot kleine 'industriële' bedrijfjes of
'semi-industriële' werkplaatsen toen, dankzij de aansluiting van het
dorp op het electriciteitsnet, overgeschakeld kon worden van met de voet
aangedreven machines op electrische. Het bestaan van een relatief goedkope en 'aangepaste' technologie in de vorm van breimachines en naaimachines voor 'huishoudelijk' gebruik is een voorwaarde geweest voor de
toename van het aantal kleinschalige eenheden - 'op bestelling' werkend
voor handelaren of producent-handelaren - in Noordoost-Guanajuato en ook
in Petrópolis (Brazilië). En tenslotte blijkt in Mexico in het algemeen
en in Nezahualcoyotl in het bijzonder de deelbaarheid van het produktieproces in de confectie de groei van het aantal kleinschalige eenheden
bevorderd te hebben, via het systeem van uitbesteding (hetzelfde moet
natuurlijk ook gelden voor Guadalajara, Huexotla en Argentinië, hoewel
de auteurs dat niet vermelden).
Een derde factor die als bijna algemene voorwaarde voor de groei van de
sector beschouwd mag worden, is de aanwezigheid van een ruim aanbod van
goedkope arbeid (alleen m.b.t. Brazilië en Nicaragua wordt deze factor
niet genoemd; voor het eerste land zal ze vrijwel zeker toch wel van
belang zijn geweest, voor het tweede lijkt dat minder het geval te zijn
zoals we in Hoofdstuk 10 nog zullen zien). Overal is in meer of minder
sterke mate gebruik gemaakt van de bij talrijke personen bestaande bereidheid om thuiswerk te verrichten of onder klandestiene voorwaarden
in loondienst te treden, waardoor de toename van het aantal kleinschalige eenheden sterk bevorderd is. Deze toename is in sommige gevallen
vergezeld gegaan van een zekere mate van 'verticale groei', en in andere juist van een reductie in de omvang, van een deel van de grotere bedrijven. Het eerste gebeurde in Guadalajara waar, net als in Aguascalientes een aantal kleine producenten belangrijke industriële ondernemers zijn geworden dankzij de 'overuitbuiting' van de arbeid. Het tweede vond plaats in Mexico-stad en in Argentinië, waar een aantal grotere
fabrikanten, onder druk van de concurrentie van een nieuwe 'hegemonische' sector (23)t e e n steeds groter deel van hun produktie buiten het
eigen bedrijf liet uitvoeren. Zoals Alonso (1979: 259 e.ν.) aangeeft is
dit proces precies het omgekeerde van dat van kapitalistische ontwikke
ling in de sector zoals dat in de centraal-kapitalistische landen in
vorige eeuwen heeft plaatsgevonden: die ondernemers worden namelijk
steeds meer handelaren en steeds minder industriëlen.
Door de toeleverende handel geboden betalingsfaciliteiten vormen een
vierde factor die meerdere malen genoemd wordt. Machinedistributeurs
blijken zowel in Huexotla als in Noordoost-Guanajuato de mogelijkheid
tot betaling in termijnen geboden te hebben; hoewel dit gegeven in de
andere studies met betrekking tot Mexico niet genoemd wordt, mag aangenomen worden dat het om een verkoopstrategie van de machinefabrikanten
en hun distributeurs gaat die in het hele land toegepast is. Buiten
Mexico wordt van betalingsfaciliteiten voor machine-aankoop melding gemaakt door Schmitz en Camargo, met betrekking tot de 'industrias domésticas' in Petrópolis; ook in dit geval zal, als aan dit type eenheden al
faciliteiten geboden worden, deze strategie wel op ruimere schaal toege-

136

past zijn in Brazilië. Van de mogelijkheid van uitgestelde betaling voor
stoffen en garens wordt alleen gewag gemaakt voor Guadalajara. Waarschijnlijk bestond die mogelijkheid ook elders wel, maar wordt er alleen
geen melding van gemaakt. De meeste studies gaan immers over aangenomen
werk of 'produktie op bestelling', d.w.z. vormen van produktie waarbij
de stoffen (reeds tot panden versneden) of garens grotendeels of geheel
gefourneerd worden door de uitbesteder of vaste opkoper.
De overige factoren die in Aguascallentes de groei van de kleding- en
textielartikelensector mede bevorderd hebben vinden we vrijwel niet
terug in de overige studies. Alleen voor Nicaragua is er een tweetal aan
te wijzen: een 'erfenis uit het verleden' (er bestonden voor de 'triunfo' enkele industriële bedrijven en menige werknemer daarvan blijkt zelf
een werkplaats te zijn begonnen) en een positief overheidsbeleid (de
officiële kredietverlening werd er zoals we zagen uitgebreid naar de
kleine werkplaatsen). Dat die overige factoren in de andere studies onvermeld blijven hoeft overigens niet te betekenen dat ze helemaal niet
van betekenis zijn geweest. Zo is er in Mexico-stad en ook in Guadalajara een kledingindustriekamer; dit duidt wel degelijk op een zekere onderlinge organisatie van bepaalde producenten. En van overheidsprogramma's voor het midden- en kleinbedrijf in Mexico zal ongetwijfeld niet
uitsluitend in Aguascalientes geprofiteerd zijn. Tenslotte zal ook de
professionele dienstverlening aan bedrijven van de sector niet alleen
in Aguascalientes plaatsgevonden hebben. Niettemin vermoed ik, dat deze
factoren in Aguascalientes méér facetten hebben vertoond en/of van grotere betekenis zijn geweest dan elders; te denken valt bijvoorbeeld aan
de lankmoedige houding van controlerende overheidsinstanties, of - als
uitdrukking van de onderlinge organisatie - het opzetten van Plaza Vestir. In die zin zijn ze wel degelijk als vooral voor Aguascalientes kenmerkend te beschouwen.
Een laatste opmerking betreft het feit dat in één geval - dat van Guadalajara - een factor heeft gespeeld, die voor Aguascalientes van weinig
belang is geweest. Guadalajara had al een belangrijke regionale centrumfunctie op het moment dat handel en industrie in Mexico na de Revolutie
weer opbloeiden. Zoals we zagen werd deze stad daardoor de natuurlijke
vestigingsplaats voor beginnende ondernemers uit de hele west- en noordwestregio van het land en tevens voor de migranten die daar het platteland verlieten. Op basis van haar centrumfunctie en haar gunstige positie in het verkeersnet in de regio werd met succes een industrialisatieproces gestart, waar ook de kledingproduktie bij betrokken was. Zoals we
ook al zagen kon dankzij de relatief geïsoleerde ligging van deze regio
ten opzichte van Mexico-stad de concurrentie daarvandaan het hoofd geboden worden.
Het hoeft geen betoog, dat uit alle studies blijkt dat de groei onder
de kleinschalige eenheden voor het overgrote deel horizontaal van aard
is geweest. Voorzover is na te gaan (de studies over Argentinië en Brazilië zijn daarover niet duidelijk) heeft individuele ('verticale')
groei zich bij hooguit enkele procenten van alle kleinschalige eenheden
voorgedaan; in Noordoost-Guanajuato heeft ze zelfs helemaal niet plaatsgevonden. Duidelijk is ook dat de enorme toename van het aantal kleinschalige eenheden grotendeels direct te maken heeft met het systeem van
uitbesteding en 'produktie op bestelling'; alleen de ontwikkeling die
zich in de laatste jaren in Nicaragua heeft voltrokken vormt hierop een
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uitzondering.
Voor de groei onder de grotere produktie-eenheden geldt dat zich in
Mexico (in het algemeen) en in recente tijden ook in Argentinië binnen
deze groepen een toenemende polarisatie heeft voorgedaan. Dit lijkt op
wat in Aguascalientes is gebeurd, al is het proces toch wat anders verlopen. Zoals we hierboven al zagen hebben buitenlandse ondernemingen
een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van een nieuwe 'hegemonische
sector , terwijl in Aguascalientes sprake is geweest van een autonome
ontwikkeling.
Wat betreft de derde deelvraag - welke is de inkomensontwikkeling in de
sector geweest? - kunnen we kort zijn. Specifieke informatie daarover
vinden we namelijk niet in deze studies. We kunnen er daarom slechts
twee algemene opmerkingen over maken.
De eerste betreft het feit dat de toename van het aantal kleinschalige
eenheden grotendeels hand in hand is gegaan met de uitbreiding van het
systeem van uitbesteding en 'produktie op bestelling'. Omdat dit systeem voornamelijk bij de gratie van de lage arbeidskosten bestaat,
zullen de beloningen voor de arbeidskrachten in de kleinschalige eenheden maar in weinige gevallen een aanvaardbaar niveau (vergelijkbaar
met, of beter dan het officiële minimumloon) gehaald hebben.
De tweede opmerking houdt in dat aangenomen mag worden, dat met de toename van het aantal industriële produktie-eenheden en de groei van een
aantal daarvan een steeds groter aantal arbeidskrachten in de sector
wèl op aanvaardbare wijze voor hun inspanningen beloond is. Omtrent de
aantallen 'legale' en 'klandestiene' krachten verschaffen deze studies
echter geen informatie; alleen voor Brazilië hebben we een schatting
van 1 'legale' op 3 'klandestiene'. Wat bovendien niet duidelijk wordt,
is in hoeverre de industriële produktie-eenheden voortgekomen zijn uit
kleinschalige eenheden.
Tenslotte behoeft ook de vraag omtrent de rol en de plaats van de traditionele nijverheid in de ontwikkeling geen uitgebreid antwoord. Die
blijkt namelijk in alle gevallen gering of nul te zijn geweest.
De enige als min of meer 'traditioneel' of 'ambachtelijk' te beschouwen
eenheden waarvan melding wordt gemaakt, zijn die van de kleermakers en
modistes in Argentinië en die van de kleermakers in Huexotla. De laatste hebben echter altijd direct of indirect voor uitbestedende kapitalistische handelaren en producenten (of producent-handelaren) gewerkt
en zijn in die zin nooit echte ambachtelijke, direct voor particuliere
consumenten werkende eenheden geweest. Bovendien zijn ze snel aan het
verdwijnen. In Argentinië zijn de ambachtelijke eenheden goeddeels verdwenen of verloren ze hun ambachtelijke karakter omdat ze omgevormd werden tot thuiswerkeenheden die - net als alle andere - seriematig werk
verrichten.
Uit de hier besproken studies blijkt dus dat alle, of vrijwel alle,
kleinschalige eenheden die in zo grote getale de kledingnijverheid in
recente tijden bevolken of bevolkt hebben, nieuw zijn. Ze werken bovendien met relatief moderne technologieën en zijn een produkt van de kapitalistische ontwikkeling in de betreffende landen. Daarbij is de grote meerderheid hetzij direct afhankelijk van het grote of kleine handelskapitaal, hetzij opgenomen in de arbeidsdeling van grotere ondernemingen. Van een 'traditionele', 'geïsoleerde' sector van kleinschalige
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eenheden blijkt derhalve in geen van de onderzochte 'cases' sprake te
zijn of geweest te zijn.

5.5

Samenvatting en conclusies

In Aguascalientes heeft zich sinds 1950 een enorme groei van de kledingen textielartikelennijverheid voltrokken. Deze blijkt in gang gezet en
bevorderd te zijn door een verscheidenheid aan factoren. Vergelijking
van deze factoren met die welke elders in Mexico (Mexico-stad, Guadalajara, en Noordoost-Guanajuato) en ook in een aantal andere landen van
Latijns-Amerika waar de kledingsector bestudeerd is (Brazilië, Argentinië en Nicaragua) de groei gestimuleerd hebben, toont aan dat een aantal
ervan ook elders van invloed is geweest. De overige zijn in meerdere of
mindere mate specifiek voor Aguascalientes geweest.
Van de 'algemene' voor de groei bevorderlijke factoren is die van een
toename van de vraag naar de Produkten van de sector wellicht als de belangrijkste aan te merken. Op nationaal niveau is de vraag omhoog gestuwd door de algemene economische groei, de bevolkingsgroei en de substitutie van importen - al dan niet in combinatie. Op regionaal niveau,
buiten de economische kernregio, zijn de afzetmogelijkheden in een tweetal gevallen bovendien verruimd doordat een prominente positie werd verworven op een buiten de directe invloedssfeer van die kernregio gelegen
regionale deelmarkt. Vanuit Aguascalientes werden nieuwe markten aangeboord in het noorden van Mexico, terwijl de kledingnijverheid in Guadalajara profiteerde van de regionale centrumfunctie van deze stad in het
westen en noordwesten van het land.
De factor 'technologie', waartoe een aantal ontwikkelingen op technisch
gebied te rekenen zijn, vormt de tweede factor die in vrijwel alle gevallen de groei bevorderd heeft. Zo is met het op de markt komen van de
breimachines en electrische naaimachines voor huishoudelijk gebruik een
vorm van aangepaste technologie beschikbaar gekomen die in de meeste gevallen de toename van het aantal kleinschalige eenheden sterk in de hand
heeft gewerkt. Daarnaast maakte de introductie van industriële machines
een flinke produktiviteitsstijging mogelijk; omdat maar weinig eenheden
de duurdere en meest gespecialiseerde machines konden aanschaffen, werd
de differentiatie in de sector - naar omvang van de eenheden, type en
kwaliteit van het produkt en marktsegment waar men voor produceerde tegelijkertijd vaak sterk bevorderd. Tenslotte heeft in Mexico de 'tejido de punto', d.w.ζ. de breisector, een enorme impuls gekregen dankzij
de opkomst van acrylgarens; zowel in Aguascalientes als in NoordoostGuanajuato is daarvan geprofiteerd.
Het ruime aanbod van goedkope arbeid is een derde factor die in alle
gevallen - behalve waarschijnlijk in Nicaragua - de groei heeft gesti
muleerd. Overal, in de stad of op het platteland, waren in grote getale
personen aanwezig die bereid waren om slecht betaald thuiswerk te ver
richten of onder klandestiene voorwaarden in loondienst te gaan. Hande
laren en handelsondernemingen, kleine producenten die kapitaal tracht
ten te accumuleren voor verdere uitbouw van hun werkplaats of bedrijf
je, alsmede industriële ondernemers die de concurrentie het hoofd probeerden te bieden, blijken hiervan dankbaar gebruik gemaakt te hebben.
Vooral het aantal kleinschalige eenheden is erdoor toegenomen.
Een vierde factor die geacht mag worden van vrijwel algemene betekenis
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te zijn geweest, is die van de betalingsfaciliteiten die machinedistributeurs en/of leveranciers van'inputs' (stoffen en garens) hebben geboden. Zonder dat men zelf over voldoende middelen beschikte, kon zo vaak
toch een eenheid gestart of uitgebreid worden.
Groei-bevorderende factoren die als min of meer specifiek voor Aguascalientes beschouwd mogen worden - we vinden ze in de andere studies niet
terug, of ze zijn elders van minder belang geweest - zijn er een viertal. De eerste noemde ik 'de erfenis uit het verleden'. Enerzijds konden handelaren en uitbesteders bouwen aan het begin van een carrière
als groter producent van confectiekleding en/of geborduurde artikelen
door gebruik te maken van de 'deshilado'- en handborduurtraditie op het
platteland. Anderzijds heeft het enige in 1950 reeds bestaande industriële bedrijf direct of indirect aan de wieg gestaan van een belangrijk segment van de deelsector van de 'tejido de punto', doordat sommige werknemers voor zichzelf begonnen. De tweede factor is het ontstaan
van een aantal vormen van onderlinge organisatie van producenten geweest; vermelding verdienen vooral de Kledingindustriekamer en de Kredietunie. In de derde plaats heeft het overheidsbeleid de groei van de
sector in Aguascalientes allesbehalve nadelig beïnvloed. Opvallend is
het vaak oogluikend dulden (vooral gedurende de eerste twee decennia
van groei) van het niet-naleven van de wetten en voorschriften ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, betaling van sociale verzekeringspremies,
belastingafdracht, etc. geweest. Tenslotte is het groeiend aanbod van
diverse vormen van professionele dienstverlening de groei van de sector
in Aguascalientes zeker ook ten goede gekomen.
Uitgesplitst naar een 'horizontale' en een 'verticale' component blijkt
de groei onder de kleinschalige eenheden in Aguascalientes voor het
overgrote deel van het eerste type te zijn geweest. Het beeld dat uit
de andere studies naar voren komt wijkt hier niet van af. De toename van
het aantal kleinschalige eenheden is vaak werkelijk verbluffend geweest.
Ze maken dan ook overal de grote meerderheid van alle eenheden in de
sector uit.
Slechts een uiterst gering percentage van de kleinschalige eenheden is
in de loop der tijd in omvang gegroeid. Gebleken is bovendien dat, als
er eenmaal een groep van grote industrieën is ontstaan - door die verticale groei, zoals in Aguascalientes, of door de intrede van kapitaal
van buiten, zoals in Mexico-stad en Argentinië -, deze industrieën een
steeds groter deel van de totale produktie voor hun rekening gaan nemen. Dit kan ten koste gaan van andere eenheden in de sector, die hun
individuele groei zien stagneren of zelfs in omgekeerde richting zien
omslaan.
Gezien het horizontale en meestal afhankelijke karakter van de groei
onder de kleinschalige eenheden is het logisch, dat maar in weinig gevallen een bevredigende inkomenssituatie is bereikt. Voorzover er van
acceptabele arbeidsvoorwaarden en beloningen sprake is, is dat met name
in de grotere, industriële produktie-eenheden. Hun aandeel in de totale
werkgelegenheid is weliswaar gegroeid in de loop der tijd, maar is altijd nog aanzienlijk kleiner dan dat van de kleinschalige eenheden (in
Aguascalientes minder dan 1/5).
Van de groei in het verleden is - en wordt nog steeds - derhalve door
het grootste deel van de bij de produktie betrokkenen maar in geringe
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of zeer geringe mate geprofiteerd. Omdat opkopende handelaren en uitbestedende producenten bovendien in de meeste gevallen zo goedkoop mogelijke arbeid zoeken - desnoods verleggen ze indien dat nodig is hun
arbeidsterrein, bijvoorbeeld van de stad naar het platteland zoals in
Aguascalientes gebeurd is - zijn het juist vooral de economisch zwakkeren, die het slechtst voor hun arbeid beloond zijn en nog worden.
Tenslotte kon worden vastgesteld dat traditionele, ambachtelijke produktie-eenheden in Aguascalientes hoogstens in de beginjaren van de
huidige groeiperiode een rol hebben gespeeld. Elders zijn ze nog minder van belang geweest.
Uit alle studies blijkt dat praktisch alle betrokken kleinschalige eenheden nieuw waren, met relatief moderne technologie werkten en een produkt waren van de kapitalistische ontwikkeling, zowel die in de sector
zelf als die daarbuiten.
Welke zijn nu de conclusies die we kunnen trekken uit deze analyse? In
de eerste plaats kan vastgesteld worden dat meerdere factoren als in
het algemeen bevorderlijk voor de groei van de sector naar voren komen.
In dit verband moet allereerst aan de afzetmarkt-factor gedacht worden,
maar ook de beschikbaarheid van geschikte technologieën en (handels-)
krediet is belangrijk.
Ten tweede valt te constateren dat ondanks de vaak gunstige voorwaarden
voor groei die zich - met name in Aguascalientes - hebben voorgedaan,
maar een heel gering percentage van de kleinschalige eenheden er in is
geslaagd méér en/of zekere en op acceptabele wijze beloonde arbeidsplaatsen te creëren;
En in de derde plaats is duidelijk geworden dat dit niet geweten mag
worden aan een vermeende 'traditionaliteit' of geïsoleerdheid van deze
eenheden.
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Noten

(1)

Zie bijv. González, 1974; COPROÜEA, 197·ΐ; SEP,1982.

(2) Een informante, die in de jaren '50 zelf een bedrijfje had, stelde in dit verband
met nadruk: 'alleen de vrouwen op het platteland deden het; in de stad is het nooit
gedaan'.
(3) In 1887 waren er al 3 grotere bedrijven die Le zamen meer dan 500 werknemers in
dienst hadden (Ribes Iborra, 1983:257). Uit documenten uit het Historisch Archief van
de deelstaat blijkt dat deze van wol en katoen garens en doek maakten en ook eenvoudi
ge produkten als dekens, ponchos en omslagdoeken (brede sjaals). In 1903 zouden er
naast deze 3 grote bedrijven nog 8 kleine bedrijfjes zijn geweest.
(4) Uit de studie van de Bufete de Estudios Económicos wordt niet geheel duidelijk,
hoe men aan de gepresenteerde cijfers is gekomen. Ze moeten dan ook met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
Voor 1982 is uitgegaan van de schatting van 45.000 werkzame personen in de sector. De
cijfers voor de 3e, 4e en 5e categorie zijn het resultaat van optelling van de aantallen personen die de lijsL van het IMSS voor de bedrijven in deze categorieën geregistreerd heeft. Ook hier is dus enige voorzichtigheid geboden, de werkelijke getallen
kunnen wat hoger liggen. De eenheden van de 2 e categorie, die met 5 t/m 18 personen,
7.ijn in de lijst van het IMSS waarschijnlijk in m e t te verwaarlozen mate ondervertegenwoordigd. Daarom is deze categorie samengenomen met die van de allerkleinste conhoheden. [let cijfer voor de eerste twee categoneen is verkregen door het totaal van de
overige af te trekken van de schatting voor de héle sector (45.000 personen).
(5) Bij het IMSS waren er voor bedrijfjes met 5 t/m 18 werknemers in totaal 1093
personen geregistreerd. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat maar éénderde van de
werknemers in deze categorie bedrijfjes legaal in dienst was - en derhalve voor verzekering aangemeld was -, zou het werkelijke aantal tewerkgestelden niet meer dan ruim
3000 bedragen hebben.
(6) Op verschillende manieren werd ook getracht de aandacht van handelaren en consumenten in toenemende mate op Aguascalientes als produktie- en verkoopcentrum te richten. Het aanbrengen van een etiket met de woorden 'hecho en Aguascalientes' (gemaakt
in Aguascalientes) was daar één van. Het openen van een kleine winkel-toonzaal op een
hoek van het centrale plein in de stad - een initiatief waar meerdere personen bij betrokken waren - was een andere. Dat de vrouw die de winkel uitbaatte tevens naar jaarmarkten en tentoonstellingen in heel Mexico en zelfs in de V.S. reisde, deed de bekendheid van deze produkten uit AguascalienLes zeker óók toenemen.
(7)

Er gingen in die tijd ongeveer 8 pesos in 1 U.S.-dollar.

(8) Hoewel in grote deLen van het platteland de levensstandaard verbeterde dankzij de
na de Revolutie doorgevoerde landverdelingen, was dit juist in het gebied waar de
huisnijverheid vooral geconcentreerd was, niet of in mindere mate het geval. Daar
domineerde namelijk al langere tnjd het kleine grondbezit. De percelen waren echter zo
klein dat vele huishoudens er niet van konden leven. Elke vorm van aanvullende inkomsten, hoe gering ook, was zodoende welkom. Ondanks de slechte beloning waren de
vrouwen daarom zelfs bereid hun produktie te verhogen.
(9) In de deelstaat Aguascalientes was in 1970 vrijwel geen enkel dorp of gehucht met
minder dan 500 inwoners met het electriciteitsnet verbonden; in het totaal van de 883
niet aangesloten bevolkings-'concentraties' woonde echter slechts 7% van alle inwoners
van de deelstaat (in 1980 was de situatie wat verbeterd: nog 596 kleine concentraties
- met in 4,9% van de totale bevolking - moesten het nog zonder electriciteit stellen)
(CEPES, 1981: 80).
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(10) De grensstrook is economisch gezien altijd weinig geïntegreerd geweest in de rest
van het land. Ondernemingen in de belangrijkste produktiecentra in het land, met name
Mexico-stad, hebben melden veel moeite gedaan de grensstrookmarkt te betreden. De kleding- en Lextielartikelenproducenten uit Aguascalientes ondervonden er daarom relatief
weinig concurrentie. In Hoofdstuk 8 zullen we hier op terugkomen.
(11) Helaas is mij niet bekend, hoeveel 'mislukkingen' zich hebben voorgedaan, of hoeveel ex-werknemers nooit verder zijn gekomen dan het stadium van 'familiewerkplaats'
of 'klein bedrijfje'. Zij die kennis hebben van de sector, herinneren zich vaak alleen
de gevallen van 'geslaagde' ondernemers.
(12) Evenals dat bij 'Don Anselmo' het geval is geweest, schijnt ook 'Don Jesus'
financieel gesteund te zijn door de Kerk. Bovendien is in de afgelopen jaren Spaans
kapitaal gaan deelnemen in de onderneming. Dit verklaart ten dele de enorme groei
ervan.
(13) Deze beide verklaringen zijn ontleend aan Arias (1980:18), die ze aandraagt met
betrekking tot de geringe verticale groei onder de opkomende kleine industriële produktie (waaronder de kledingproduktie) in Guadalajara in die jaren. Ze lijken zeker
ook voor het nationale niveau aannemelijk; zo blijkt uit de studie over Huexotla (Montoya Castro, 1981:48), dat het eerste bedrijfje dat daar in serie colberts en pantalons ging maken direct verbonden was met de 'Puerto de Liverpool', een handelsonderneming die heden ten dage in Mexico-stad meerdere groLe warenhuizen bezit.
(14) Lciilson (1980:09) noteerde dal m de 'IejLdo de punto' in 70% van de bij do
Textielindustriekamer in Mexico-stad geregistreerde bedrijven buitenlands kapitaal
geïnvesLeerd was; in Guadalajara daarentegen was liet kapitaal voor vrijwel de volle
100% nationaal. Het laatste geldt ook voor Aguascalientes.
(15) Wil men onder licentie van bekende buitenlandse kledingondernemingen werken, dan
moet men aan de strikte kwaliteitseisen van die ondernemingen voldoen. Daartoe ontvangt men in de regel niet alleen de ontwerpen, maar ook adviezen oí andere vormen van
hulp ten aanzien van de keuze van de technologie, de optimale organisatie van de
produktie, etcetera (García Hernández, 1979:157-172). In 1977 werkten 70 Mexicaanse
bedrijven met licenties, van in totaal 90 buitenlandse ondernemingen. In datzelfde
jaar functioneerden er 73 kledingindustrieën waarin buitenlands kapitaal een meerderheidsdeelneming (in meerdere gevallen tot 100%) had; in nog eens 16 bedrijven had
buitenlands kapitaal een aandeel van minder dan 50% (idem: résp. 157,158 en 153).
(16) De schaal waarop dat gebeurd is, verschilt van geval tot geval aanmerkelijk, zo
kunnen we lezen in een artikeltje over de kledingindustrie in een informatieblaadje
van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Mexico (Noticias, vol.11, no.8, р.З). Op de
reden(en) daarvoor wordt helaas niet ingegaan.
(17) Er is tegelijk ook sprake van een enorme onderschatting van het aantal eenheden
in de sector, alsmede van het aantal werkzame personen. De industrietelling van 1975
registreerde in totaal iets minder dan 9000 eenheden, waarin bijna 70.000 personen
werkten. Dat is een regelrechte aanfluiting. Uit eon enquête naar de werkgelegenheidssituatie in het land (de T.ncuesta continua sobre ocupación') komt voor 1978 een wat
realistischer schatting van het aantal in de sector werkzame personen naar voren:
bijna 360.000 (CNIV, z.d.:26). Zells dat cijfer lijkt mij evenwel nog te laag. Alleen
al voor het D.F. werd het aantal personen dat bij het 'maquila'-werk betrokken was in
1977 op 300.000 geschat (Alonso (ed.), 1980:193).
(18) 'Sweatshops' waren er in 1972 ruim 40. Deze zijn verder niet in Alonso's studie
opgenomen.
(19) Er is maar één uitzondering: een uitbesteder die zelf producent is geworden. Deze
heeft meerdere moderne, industriële machines gekocht en is nu eigenaar van een middelgroot bedrijf.
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(20) Bij een nieuw bezoek aan de zone in 1982 stelde Suárez Ramírez vast, dat een
verdere groei had plaatsgevonden, liet aantal machines zou er van 1979 tot 1982 toegenomen zijn van ruim 14.000 tot circa 20.000. Vooral mannen zouden nu ook zijn gaan
breien; zij maakten in 1982 40% van het totaal aantal breiende personen uit.
(21) Geheel zeker is dit allemaal ook niet. Schmitz en Camargo spreken helemaal niet
over een mogelijk vóór het midden der jaren '60 bestaande 'ambachtelijke' produktie.
De Paiva Abreu stelt: 'Capitalist development of a sector of the garment industry has
thus resulted not in the complete destruction of former non-capitalist forms of production but in the integration of these different forms under the control of capital,
transforming independent artisans into disguised, dependent workers' (p.7); deze
stelling komt echLer geheel uit de lucht vallen en wordt nergens toegelicht of onderbouwd .
(22) De eerste werken voornamelijk alleen en beschikken over slechts 1 machine. De
tweede werken met meerdere personen, waarbij de eigenaar en eventueel ook meewerkende
gezinsleden echter nog direct bij de produktie betrokken is of zijn; ze beschikken
over meerdere machines.
(24) Deze term is van Quijano (1974). De vrij plotselinge intrede van nieuwe technologieën en kapitaal van buiten (vanuit de rijke 'centrum'-landen) in de kledingindustrie
in Mexico en Argentinië alsmede de gevolgen daarvan (de verdringing van de voorheen
leidende bedrijven in de sector naar liet tweede plan, en de groei van de kleinschalige, klandestiene sector ten gevolge van de toenemende uitbesteding door de verdrongen
bedrijven) lijken sterk op de processen die Quijano beschrijft voor de economische
ontwikkeling in Lati"jns-Amerika in het algemeen.
Ook Santos (1975) beschrijft die processen. Binnen de kapitalistische sector, het
'circujt supérieur', onderscheidt hij een deelsector die weinig competitief is gezien
het technologische en organisatorische niveau, het 'circuit supérieur marginal'; juist
de bedrijven van dit sub-circuit zullen gebruik maken van de diensten van de kleinschalige, niet-kapitalistische sector, het 'circuit inférieur', liet aardige van Santos' werk is dat hij als goede geograaf constateert dat de dominante kapitalistische
sectoren hun macht niet overal even sterk uitoefenen, omdat ze ruimtelijk geconcentreerd zijn in de belangrijkste produktie- en bevolkingscentra. De ontwikkelingen in
de kledinglij ]verheid in Aguascalientes en Guadalajara enerzijds en die in Mexico-stad
en Buenos Aires anderzijds vormen zondermeer een ondersteuning van de laatste gedachtengang.
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6

DE INTERNE PRODUKTIE-ORGANISATIE

6.1

Inleiding

In de hoofdstukken 6 t/m 12 zijn de eenheden zoals die tegenwoordig aangetroffen worden in de sector het onderwerp van beschouwing. Overeenkomstig de volgorde van de vragen van de probleemstelling wordt in dit
zesde hoofdstuk aandacht besteed aan de aard van de interne organisatie
der eenheden en de variaties die zich op dit vlak voordoen.
Zoals in de nadere uitwerking van de tweede onderzoeksvraag in Hoofdstuk
3 is beargumenteerd, impliceert de bestudering van de interne produktieorganisatie een analyse van achtereenvolgens de produktiefactoren, de
sociale produktierelaties, het doel van de produktie en het klassebewustzijn der producenten. De eerste zijn onderwerp van par. 6.2, de
tweede van 6.3, terwijl de beide overige te zamen behandeld worden in
6.4.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijking van de bevindingen
met die uit verwante studies (6.5) en de samenvatting en de conclusies
(6.6).

6.2

De produktiefactoren

In deze paragraaf bezien we eerst de arbeidsmiddelen in de eenheden van
de sector. Met name gaat het om het aantal en het technologische niveau
van de machines en werktuigen waarover men beschikt. Daarna komen de
arbeidskrachten aan bod, waarbij gelet wordt op kenmerken als leeftijd,
geslacht en scholings- en opleidingsniveau.

6.2.1

De arbeidsmiddelen

Zoals uiteengezet is door Boon (1984:457), biedt de technologie die voor
de kledingindustrie beschikbaar is de ondernemer verscheidene alternatieven. Toch is de produktie ook bij gebruik van de meest moderne machines relatief arbeidsintensief (zie ook Mercado, 1980: hst.5). De mogelijkheden tot mechanisering en automatisering zijn namelijk beperkt. De
oorzaken daarvoor moeten onder andere gezocht worden in de aard van het
produktieproces, de heterogeniteit van het produkt en de meestal beperkte hoeveelheden van één artikel (vanwege de verschillende patronen, modellen en maten).
De meest geautomatiseerde vormen van kledingproduktie zal men in de ontwikkelingslanden maar zelden aantreffen. Dit geldt met name voor complete 'naaistations' (in de confectie) en computergestuurde breimachines
(in de tricotage- of breisector). Deze stellen zeer hoge eisen wat betreft reparatie en onderhoud, planning van de produktie, precisie bij
het snijden, etc. (Boon, 1984:469). Bovendien wordt de arbeid zelden zo
hoog betaald dat de aanschaf van dergelijke machinerieën tot kostenreductie zou leiden.
In Aguascalientes treffen we een vrij breed spectrum van soorten machines aan. Daaronder zijn ook verschillende soorten automatische machines,
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die in niet onaanzienlijke mate arbeidsbesparend zijn. Een voorbeeld
daarvan is de automatische borduurmachine. Deze heeft meerdere borduurkoppen (bijv. 6 of 12) en één persoon kan er 3 of 4 tegelijk bedienen.
In principe kan één arbeidskracht dus de plaats innemen van enkele tientallen andere (en dan praten we nog niet eens over de tijdsbesparing; de
automatische machine borduurt veel sneller).
Toch is de kleding- en textielartikelenproduktie in Aguascalientes gemiddeld genomen zeer arbeidsintensief als we haar tegenover die in andere industrietakken plaatsen. Dit wordt treffend geïllustreerd door een
vergelijking met de produktie van dieselmotoren in de nieuwe Nissan-fabriek. Deze fabriek vertegenwoordigt een investering van 40 miljard pesos, waarmee 1200 arbeidsplaatsen gecreëerd zijn. In de gehele kledingen textielartikelensector is nog niet de helft van dat bedrag geïnvesteerd (15 miljard pesos, naar men schat), maar deze biedt werk aan 30 of
40 keer zoveel personen!
Machines die voor huishoudelijk gebruik bedoeld zijn, zogenaamde 'máquinas familiares', zijn in Mexico zowel voor het breien als voor het borduren en het naaien op de markt. In de breisector in Aguascalientes
worden ze veel gebruikt in kleine eenheden; we zagen dat reeds in het
vorige hoofdstuk. In de confectie- en borduursector is dit type machine
echter weinig in gebruik. Er kan kennelijk niet of nauwelijks lonend mee
gewerkt worden.
Ook 'semi-industriële' machines zijn er voor beide subsectoren beschikbaar. Bij het breien gaat het dan om handbediende apparaten, met een
eigen voetstuk en ongeveer 2 maal zo breed als de 'máquinas familiares'.
Men kan er 3 à 4 keer méér stof mee breien en bovendien kunnen de
geproduceerde breisels breder zijn. De bediening is zwaarder, reden
waarom het werk door mannen gedaan wordt (aan de 'máquinas familiares
werken vrijwel uitsluitend vrouwen). Waarschijnlijk zijn er zeker duizend van in gebruik in de regio Aguascalientes. De eenheden waar ze aangetroffen worden zijn hetzij familiewerkplaatsen waarin (ook) mannen
werkzaam zijn, hetzij kleine bedrijfjes. Bij het naaien en borduren betreft het machines die bijna 2 maal zo snel werken als de 'máquinas familiares'. Men kan er mee rechtstikken en borduren en ook is het mogelijk er een zigzagsteek mee te naaien. Ondanks het feit dat ze vaker
aangetroffen worden dan de 'máquinas familiares', is hun aandeel in het
totaal van de machines in deze subsector gering. Het gebruik ervan lijkt
vrijwel geheel beperkt tot een deel van de familiewerkplaatsen.
En dan zijn er de 'industriële' machines. In de confectie en voor het
borduren is dit verreweg het meest gebruikt type, bij het breien treft
men ze echter minder frequent aan dan de semi-industriële machines en de
'máquinas familiares'. In beide gevallen zijn er verschillende subtypen
te onderscheiden.
In de breisector kan er voor het breien van de lappen stof of de panden
een onderscheid gemaakt worden tussen automatische en niet-automatische
machines. De laatste zijn gelijk aan de semi-industriële machines, doch
worden motorisch aangedreven; ze zijn daardoor zo'η 40% produktiever, en
eenzelfde persoon kan er 2 of soms 3 tegelijk bedienen. Vooral kleine
bedrijfjes maken er gebruik van, hoewel ze ook in middelgrote bedrijven
nog wel worden aangetroffen. De eerste werken nog weer sneller en zijn
aanzienlijk gecompliceerder en veelzijdiger. Met behulp van een soort
ponskaart-banden kunnen allerlei patronen ingebreid worden, ook zeer in
gewikkelde. Een onderscheid valt te maken tussen 'vlakbreiende machines'
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en 'rondbreimachines'. Hoewel het om een vorm van vrij hoogwaardige en
dure technologie gaat, staan er toch in totaal zo'η 300 opgesteld in de
regio. Soms beschikken kleine bedrijfjes erover, maar de meerderheid
wordt aangetroffen in middelgrote en grotere bedrijven.
Het derde type industriële machine voor het breien is een kleinere,
specialistische machine, waarvan ook weer een 'vlakke' en een circulaire variant bestaan. Dit type vergemakkelijkt en versnelt het 'afkanten'
(beëindigen/afwerken van de randen) van de breisels en komt dan ook
geregeld voor in aanvulling op de beide andere typen industriële breimachines.
De industriële machines die in de confectie- en borduursector gebruikt
worden naast de nog weinig voorkomende automatische borduurmachine, zijn
in 3 categorieën in te delen. In de eerste plaats zijn er de als 'basismachines' te beschouwen rechtstik- en borduurmachines. Het zijn de meest
voorkomende typen in deze subsector, ook onder de kleinste eenheden. Ze
zijn 2 keer zo snel als de semi-industriële, doch kosten maar ongeveer
40% meer. Er kunnen eenvoudige artikelen mee gemaakt worden, zoals tafellakens en kussenslopen.
Over het algemeen zal men voor zelfstandige marktgerichte produktie
- zeker van kledingartlkelen - op zijn minst over één andere, gespecialiseerde machine moeten beschikken. Men heeft er namelijk een nodig die
de randen van de stof netjes kan afwerken, zoals de 'overlock'-machine.
Om efficiënter te kunnen werken en de produktiviteit te kunnen opvoeren
is de inzet van nog andere gespecialiseerde machines een voorwaarde.
Voorbeelden zijn rijgmachines, machines die elastiek innaaien, dubbelstlkmachines, zigzagmachines, etc. Al deze machines te zamen vormen de
tweede categorie. Men zou ook de machines voor het maken van knoopsgaten
en het aanzetten van knopen tot deze tweede categorie kunnen rekenen.
Maar omdat deze hun werk automatisch (en uitzonderlijk snel) doen, ligt
het meer voor de hand ze toch als een aparte categorie van een hoger
technologisch niveau te beschouwen, zoals Boon ook doet (1984:456) (1).
Deze machines vormen derhalve de derde categorie. Het zal duidelijk
zijn, dat de arbeidsdeling verder is doorgevoerd in eenheden die over
meer machines met verschillende functies beschikken. Omdat er voor elk
van deze machines een arbeidskracht aanwezig moet zijn, zijn dit dan
logischerwijze de wat grotere. Familiewerkplaatsen beschikken zelden
over een gespecialiseerde machine.
De werktuigen die het meest worden gebruikt in de sector zijn die waarmee de stoffen geknipt of gesneden worden en die voor het strijken.
Toch beschikken niet alle eenheden daarover. In het geval van vele
kleinschalige eenheden die aangenomen of besteld werk doen is het
namelijk de uitbesteder of de opkoper, die de vereiste knip- en strijkwerkzaamheden verricht.
Knippen of snijden kan men natuurlijk doen met een schaar. Dat gebeurt
ook wel, maar alleen als de produktie gering van omvang is. Het is namelijk tijdrovend, temeer daar maar één of twee lagen tegelijk geknipt
kunnen worden; een tweede nadeel is, dat het de nauwkeurigheid geenszins
ten goede komt. Nauwkeuriger en veel sneller zijn de electrische snijapparaten, die bovendien vele lappen stof tegelijk kunnen snijden. Bij
een produktie van enige omvang is zo'η apparaat al gauw onontbeerlijk.
De meeste kleine bedrijfjes hebben er daarom wel één. De grotere hebben
er soms meerdere en één bedrijf - het grootste in de sector - beschikt
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zelfs over een computer-gestuurde laser-snijder.
Voor het andere eenvoudige instrument dat toepasbaar is bij de produktie, het gewone strijkijzer, gelden dezelfde nadelen als voor de schaar.
Het gebruik ervan is tijdrovend en de kwaliteit van het werk is zeker
niet optimaal. Het alternatief, een electnsche stoompers, is echter
aanzienlijk duurder dan een snij-apparaat. Onder kleine bedrijfjes zijn
stoompersen daarom geen gemeengoed. In middelgrote en grotere bedrijven
worden ze echter wel bijna altijd aangetroffen, aangezien zo'n apparaat
zich bij hun produktie-omvang vrij snel terugverdient.
Bezien we tenslotte of men over een aparte werkruimte of één of meer bedrijfsgebouwen beschikt, dan kan gesteld worden, dat dit bij de familiewerkplaatsen in de regel niet het geval is. Zeker op het platteland worden de produktieve activiteiten van dit type eenheden verricht in één
der vertrekken van de woning van de Ondernemer' of Onderneemster'.
Alle middelgrote en grotere bedrijven daarentegen zijn gevestigd in één
of meer aparte bedrijfsgebouwen (het laatste geldt alleen voor de allergrootste bedrijven, de 'geconsolideerde industrieën'). Deze gebouwen
zijn eigendom van de bedrijven.
Van de kleine bedrijfjes neemt een deel een tussenpositie in: de produktie vindt plaats in een aparte ruimte in of aan het huis van de ondernemer/-neemster. De overige beschikken over een apart bedrijfsgebouw(tje),
net als de grotere bedrijven.
Tabel 6.1 (op de pagina's 150 en 151) illustreert het bovenstaande voorzover het om de familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes gaat. De tabel
vat de antwoorden samen die bij de geïnterviewde eenheden uit die categorieën verkregen werden op de vragen naar de arbeidsmiddelen.
Bekijken we voor de geïnterviewde eenheden de verschillende aanwezige
arbeidsmiddelen nu nog eens tegelijk, dan zien we in de eerste plaats
dat het aantal machines per eenheid globaal genomen een stijgende lijn
vertoont, naarmate het aantal werkzame personen groter is'2). Dit was
natuurlijk te verwachten en het hoeft waarschijnlijk geen betoog, dat
ook onder de bezochte bedrijven van middelgrote en grotere omvang het
aantal machines over het algemeen toeneemt naarmate er meer personen
werkzaam zijn.
In de tweede plaats valt op te merken - en dat is veel interessanter dat over de gehele linie een vrij scherpe overgang lijkt te liggen waar
het de aard of het niveau van de arbeidsmiddelen betreft. Die overgang
is gesitueerd direct op de grens tussen de eenheden die ik op basis van
het aantal werkzame personen te zamen de 'familiewerkplaatsen' heb genoemd en die van de daaropvolgende categorie, die ik het etiket 'kleine
bedrijfjes' meegaf. Eén en ander wordt nog duidelijker als we eenheid
nr. 41 als een grensgeval aanmerken dat niet eenduidig tot één van
beide categorieën te rekenen is (vrij kort voor het moment van het interview waren er nog 6 personen werkzaam, de vermindering tot 4 is waarschijnlijk tijdelijk).
Zo zien we dat in de familiewerkplaatsen voor het breien vrijwel uitsluitend 'máquinas familiares' gebruikt worden en nooit industriële
machines, terwijl dat bij de kleine bedrijfjes juist andersom is. En
waar voor het borduren en naaien geen der familiewerkplaatsen beschikt
over een industriële machine anders dan van het basistype, bezitten alle
kleine bedrijfjes één of meer van dergelijke machines. Geen der familie-
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werkplaatsen heeft een electrisch snij-apparaat of een strijkpers, terwijl alle kleine bedrijfjes minstens één van deze beide werktuigen
bezitten. Tenslotte geldt voor alle familiewerkplaatsen op één na (nr.
41 nog steeds buiten beschouwing gelaten), dat de werkzaamheden plaatsvinden in het huis van de 'ondernemer' of Onderneemster' in een vertrek
dat tevens een woonfunctie heeft, terwijl dat voor geen van de kleine
bedrijfjes het geval is.
In hoeverre de resultaten van mijn enquête representatief zijn voor het
totaal der eenheden van deze omvang, is niet bekend. De overgang, zoals
hierboven geconstateerd, is wellicht wat minder scherp dan mijn bevindingen doen vermoeden. Niettemin kan gesteld worden, dat de a priori getrokken grens tussen wat ik 'familiewerkplaatsen' en 'kleine bedrijfjes'
genoemd heb er een steviger fundering door knjgt(3).

6.2.2

De arbeidskrachten

Wat betreft de kwaliteit van de arbeidskrachten (de kwantiteit is vanwege de gehanteerde indeling in categorieën reeds per definitie gegeven)
moet natuurlijk vooral gedacht worden aan de opleiding die deze genoten
hebben en de ervaring waarop ze kunnen bogen. Toch spelen ook de factoren 'leeftijd' en 'geslacht' een rol, zij het een geringere. Ik zal deze
paragraaf beginnen met de analyse van de invloed van deze beide factoren.
Alvorens dat te doen is het raadzaam het onderscheid te introduceren
tussen 'directe arbeid' en 'indirecte arbeid'. Met het eerste begrip
worden de direct produktieve handelingen bedoeld, dat wil zeggen de
bediening van machines en werktuigen. Het tweede omvat alle overige
activiteiten, op het terrein van de administratie, de bedrijfsleiding,
de supervisie over de produktie, de commercialisatie, etc.
Waarschijnlijk verricht minstens 80% van de arbeidskrachten in de sector
voornamelijk of uitsluitend directe arbeid. We praten dan echter over
een gemiddelde. In de familiewerkplaatsen ligt het cijfer ongetwijfeld
dicht tegen de 100%, omdat er weinig (in geval van de zelfstandige eenheden) tot geen of bijna geen (in geval van de eenheden die direct afhankelijk zijn van een vaste uitbesteder of opkoper) werk in de indirecte sfeer gedaan hoeft te worden. In de grote bedrijven ligt het percentage vaak lager, zo rond de 70%. Dit is niet onlogisch als men bedenkt
dat de organisatie van een bedrijf ingewikkelder wordt naarmate het groter is; ook zijn de eisen die aan boekhouding, administratie, kwaliteitscontrole en dergelijke gesteld worden natuurlijk hoger dan bij een
klein bedrijfje of een familiewerkplaats. Meestal heeft men voor de
diverse te verrichten taken gespecialiseerd personeel in dienst.
De factor leeftijd is voor de kwaliteit van de arbeid vrijwel uitsluitend van belang waar het om directe arbeid gaatC^). Bij de bediening
van machines en werktuigen spelen de fysieke capaciteiten namelijk een
rol: personen tussen de 15 en de 40 jaar zijn er het meest geschikt
voor. Onder de 15 is men fysiek vaak nog onvolgroeid en boven de 40 beginnen de jaren te tellen, zeker als men er al vele jaren van ingespannen werk in 't vak heeft opzitten (zie ook García Hernández, 1979:51).
Alleen voor de bediening van automatische machines (in de breisector) is
een hogere leeftijd niet zo'η bezwaar; hetzelfde geldt voor werk waar-
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nr. (pp.)

Omvang en niveau van de arbeidsmiddelen van familiewerkplaatsen en kleine bedrijfes

breimachines
(1)
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I
II
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29
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33
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(2)
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2
2
1
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2
1
1
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2
3
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42 (6)
43 (6)
44 (6)
45 (6)
46 (8)
47 (9)
48 (10)
49 (12)
50 (14)
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52 (18)
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1
1
1
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1
1
1
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(a) 1= met-automatische breimachine; 11= afkantmachine; 111= automatische breimachme
(b) 1= machine met basisfunctie (rechtstikken of borduren); II machine met speciale, aanvullende functie ('overlook',
rijgmachine, dubbel-steekmachine, etc.); Ill geautomatiseerde machine met spécule functie (knoopsgatmachine, knoopaanzetmachine
(c) één of enkele machines buiten gebruik wegens vermindering aantal werkzame personen
(d) werkt met 1 gehuurde machine
(e) besteden traditioneel handwerk uit; doen zelf voorwerk en afwerking, met de hand
(f) werkt met 2 machines van uitbesteder
(g) heeft 6 breimachines van het type 'familiar' bij thuiswerksters ondergebracht
(h) heeft plusminus 50 borduurmachines bij thuiswerksters staan; maakt alleen laken«,, slopen en tafellakens en beschikt
zodoende vrijwel uitsluitend over de meest gangbare industríele machines
(i) incomplete gegevens
Bron: eigen onderzoek, januari-februari 1984

voor ervaring belangrijker is dan snelheid van werken.
De werkgevers recruteren hun arbeidskrachten dan ook bij voorkeur uit
de categorie tussen de 15 en de 30 jaar. Blijven zij te lang (d.w.z.,
passeren ze de 40), dan tracht men ze kwijt te raken, tenzij ze erg
hoogwaardig werk leveren. Wat betreft de vrouwelijke werknemers lopen de
ondernemers overigens weinig risico, omdat het grotendeels om ongehuwde
meisjes en vrouwen blijkt te gaan. Deze geven dit werk meestal op als ze
in het huwelijk treden, of geven er de voorkeur aan er in eigen huis mee
door te gaan, ook als ze dan minder gaan verdienen; het thuiswerk valt
immers beter met hun nieuwe rol - als huisvrouw en vaak al snel ook als
moeder - te combinèrent) (dit gaat overigens ook buiten Aguascalientes
op; zie García Hernández, 1979:50,51).
Het is gezien het bovenstaande zeer wel denkbaar, dat in de familiewerkplaatsen vaker personen werkzaam zijn die buiten de leeftijdscategorieën
tussen de 15 en de АО jaar vallen, dan in de eenheden in de andere cate
gorieën. De laatste werken vooral of voornamelijk met loonarbeidskrachten, in tegenstelling tot de eerste (we komen daarop later in dit hoofdstuk nog terug). Uit mijn enquêteresultaten blijken echter geen wezenlijke verschillen op dit punt tussen de geïnterviewde familiewerkplaatsen enerzijds en kleine bedrijfjes anderzijds. In beide gevallen maakt
het aantal personen boven de 40 jaar ongeveer 8% uit van al degenen die
directe arbeid verrichten. Personen onder de 15 jaar blijken - op één
uitzondering na - niet bij de produktie betrokken te zijn. Van de middelgrote en grotere bedrijven heb ik op dit punt geen gegevens, maar de
vergelijking tussen deze en de familiewerkplaatsen kan moeilijk anders
uitvallen(°J.
Ik neig er derhalve toe te concluderen, dat er met betrekking tot de
leeftijd van de (directe) arbeidskrachten tussen de eenheden van de
verschillende categorieën geen opmerkelijke verschillen bestaan. De
familiewerkplaatsen lijken op dit punt dus niet wezenlijk in het nadeel
ten opzichte van de grotere eenheden.
Kijken we naar het geslacht van de arbeidskrachten, dan blijkt er bij
de directe arbeid sprake te zijn van een vrij strikte scheiding tussen
'mannen-' en 'vrouwentaken'. Naaien en borduren worden vrijwel uitsluitend door vrouwen gedaan; deze activiteiten worden beschouwd als 'typisch vrouwenwerk' en werkgevers trekken er daarom als het kan vrouwelijke krachten voor aan (mannen denken er in het algemeen ook niet over
dit werk te doen). Ook breien wordt gezien als een typische vrouwenbezigheid. Het bedienen van semi-industriële en industriële breimachines
echter is klaarblijkelijk een andere zaak, want dit wordt vrijwel uitsluitend door mannen gedaan; kennelijk is dat 'mannenwerk', waarvoor
vrouwen te zwak of te dom geacht worden. Omdat deze scheiding tussen
'mannen'- en 'vrouwentaken' opgaat in alle typen eenheden, kunnen we
zónder in gevoelige discussies verzeild te raken concluderen dat het
geslacht van de arbeidskrachten die directe arbeid verrichten niet als
differentiërende factor beschouwd kan worden tussen familiewerkplaatsen
enerzijds en de overige categorieën van eenheden anderzijds.
Voor wat betreft de vermogens om indirecte arbeidstaken te verrichten is
er geen reden te veronderstellen dat er geslachtsgebonden verschillen
bestaan. Weliswaar blijkt dat vrouwen vaak beperkt worden in hun mogelijkheden om bepaalde activiteiten uit te voeren, maar dat is een gevolg
van de rol en plaats die ze thuis binnen de schoot van het huishouden
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bekleden. We gaan daar op deze plaats niet verder op in, omdat deze
kwestie in Hoofdstuk 9 (over de relaties met het huishouden) nog aan
bod komt.
Ook als we tenslotte de opleiding en ervaring van de arbeidskrachten
beschouwen, is het zinvol het onderscheid te maken tussen directe en
indirecte arbeid.
Het leren bedienen van machines en werktuigen geschiedt meestal in de
praktijk. Na 1 à 2 maanden heeft men dit wel onder de knie en is men
dus als 'geschoold' te beschouwen (7). Een persoon met een langere ervaring zal wat beter werk leveren en misschien ook iets sneller werken,
maar erg groot hoeft het verschil niet te zijn. Opvallend is ook dat er
geen duidelijk patroon aan te wijzen valt wat betreft de overgang van
arbeidskrachten van het ene type eenheid naar het andere. In de grote
bedrijven valt vaak wat meer te verdienen, maar het arbeidsritme ligt
er meestal ook hoger en de arbeidsomstandigheden worden er vaak door
rigide gedragsvoorschriften negatief beïnvloed; bovendien stoten die
bedrijven de oudere en dus meer ervaren krachten af en zien ze goede
krachten vertrekken omdat ze in het huwelijk treden. In de familiewerkplaatsen waar ik een interview hield werkten dan ook in totaal 10 vrouwen die vroeger in een middelgrote of grotere eenheid in loondienst waren geweest, terwijl in enkele van de bezochte kleine bedrijfjes 50 tot
100% van de betaalde krachten in een groter bedrijf had gewerkt. Al met
al is er weinig of geen grond om te veronderstellen dat er wat betreft
de ervaring van de personen die directe arbeid verrichten belangrijke
verschillen bestaan tussen grotere en kleinere eenheden.
Voor het leren bedienen van machines en werktuigen is in principe geen
enkele opleiding vereist. In die zin is het dus niet belangrijk te weten wat het opleidingsniveau is van de personen die directe arbeid verrichten. Wel is menig werkgever van mening, dat degenen die tenminste
lagere school doorlopen hebben op allerlei punten vlugger van begrip
zijn. Sommige vragen daarom in principe krachten met een lagere-schoolopleiding; hiervan moeten ze echter regelmatig afwijken, omdat ze anders niet alle open plaatsen kunnen opvullen. Andere werkgevers stellen
op dit punt echter geen eisen. Aangezien in de familiewerkplaatsen iets
meer dan de helft van de krachten ook een lagere-schoolopleiding heeft,
mag geconcludeerd worden dat ook op dit punt geen wezenlijke verschillen bestaan tussen deze categorie eenheden en de overige.
Algemeen gesproken geldt dat het aantal en de omvang van de indirecte
activiteiten behalve van de vraag of de eenheid al dan niet zelfstandig
is (niet voor een vaste uitbesteder of opkoper werkt), vooral afhankelijk is van de omvang van de eenheid. Niettemin is het moeilijk om absolute maatstaven aan te leggen voor de typen indirecte activiteiten
die bij een bepaalde omvang van produktie verricht zouden moeten worden. De vraag wanneer het voeren van een behoorlijke boekhouding noodzakelijk wordt, is bijvoorbeeld niet eenduidig te beantwoorden. Nog
moeilijker is het te zeggen welk opleidings- en/of ervaringsniveau vereist is voor de verschillende typen van indirecte arbeid. Willen we dus
iets zeggen over het niveau van de arbeidskrachten in verband met activiteiten in de sfeer van de indirecte arbeid, dan zullen we vooral op
een onderlinge vergelijking van eenheden moeten varen.
Om die vergelijking te vergemakkelijken heb ik het materiaal van mijn
enquêtes samengevat in tabel 6.2. De informatie is niet helemaal com153
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Het niveau van de arbeidskrachten in de verschillende categorieën van eenheden
personeel
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(а) alleen de hoogste is vermeld; een 'χ' duidt op een afgeronde opleiding, een getal op het aantal jaren dat met succes
doorlopen is; lo= lager onderwijs (6 jr.); mo.l= middelbaar onderwijs, onderbouw (3 jr.); mo.2= middelbaar onderwijs,
bovenbouw (3 jr.); ho= hoger onderwijs
(b) 'PAI' verwijst naar een reeks cursussen voor 'kleine' en 'middelgrote' ondernemers; deze behandelen een serie belang
rijke aspecten van het leiden van een bedrijf(je) (zie verder Hoofdstuk 11)
(c) ervaring anders dan het bedienen van machines; de afkortingen k.b., m.b., g.b. en g.i. staan voor resp. klein bedrijf
je, middelgroot bedrijf, groot bedri |f en geconsolideerde industrie (behorend tot de bestudeerde sector)
(d) het betreft hier een - hoogst bruikbare - middelbare boekhoudersopleiding
Bron: eigen onderzoek, dec. 1982 en jan.-febr. 1984
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pleet; bij de interviews onder middelgrote en grotere ondernemers die
ik in de eerste fase van het onderzoek heb afgenomen, heb ik wel geïnformeerd naar de aanwezigheid van geschoolde technici, boekhouders en
universitair geschoolde kaderleden, maar niet naar de opleiding van de
ondernemers en de meewerkende familieleden zelf (wanneer ze zelf tot de
hier genoemde categorieën behoorden, kwam dit natuurlijk wel naar voren). De verschillen tussen de eenheden in de onderscheiden categorieën
komen evenwel ook zó voldoende naar voren.
Tabel 6.2 leert ons dat de geïnterviewde familiewerkplaatsen zich
duidelijk onderscheiden van de overige eenheden: net als bij het bezit
van arbeidsmiddelen tekent zich een vrij scherpe overgang af rondom de
grens tussen de categorie der familiewerkplaatsen en die der kleine bedrijfjes. Afgezien van het 'grensgeval' van eenheid nr. 41, zijn er van
de hoofden van familiewerkplaatsen slechts 4 die méér dan een lagereschoolopleiding hebben gehad. Geen enkele had praktische scholing in
de vorm van cursussen genoten en slechts weinige konden bogen op enige
waardevolle ervaring, opgedaan in vroegere activiteiten. Tenslotte - en
dat is niet meer dan logisch - is bij geen van de werkplaatsen een
technicus of academisch gevormde kracht in dienst.
Bij de eenheden van de overige categorieën liggen de zaken duidelijk
anders. Onder de ondernemers en de meewerkende familieleden lijken middelbare en zelfs hogere opleidingen regel te zijn (ingeval het om meerdere personen gaat is alleen de hoogste opleiding vermeld). Bovendien
heeft men in ruim twee-derde van de gevallen (24 van de 33) in een vorige werkkring of beroep ervaring opgedaan die relevant is voor het
lelden van de huidige onderneming of het uitvoeren van één of enkele
taken in de sfeer van de indirecte arbeid. De helft van de betreffende
personen deed die ervaring op in een reeds bestaande produktie-eenheid
die niet tot de categorie der familiewerkplaatsen behoorde; de overige
zijn vrijwel allemaal in de kledinghandel werkzaam geweest, zelfstandig
of in loondienst. Opvallend is ook het gegeven, dat eenderde van de ondernemers door het volgen van een cursus belangrijke praktische kennis
heeft opgedaan; enkele compenseren daarmee hun gebrek aan ervaring,
voor de overige vormen deze cursussen een aanvulling op de reeds opgedane varing. Tenslotte blijken alle grote bedrijven en geconsolideerde
industrieën tenminste één universitair geschoolde kracht in dienst te
hebben; gezien de omvang en de complexiteit van deze bedrijven kon ook
niet anders verwacht worden, want de ondernemers kunnen op dit niveau
niet alle belangrijke taken nog zelf uitvoeren. Onder de middelgrote
bedrijven is het geen regel dergelijke hoog-geschoolde krachten in de
leiding op te nemen - 50% heeft het (nog) niet gedaan - en onder de
kleine bedrijfjes is het een uitzondering. In die kleine bedrijfjes kan
de ondernemer de belangrijke activiteiten zelf nog wel uitvoeren, maar
of dat ook in de middelgrote bedrijven het geval is, is zeer de vraag,
zij die enig inzicht hebben in de problematiek van de bedrijfsvoering
op dit niveau zijn in het algemeen van mening dat het risico groot is,
dat niet alle belangrijke taken dan adequaat vervuld kunnen worden; opvallend genoeg was dit ook de opvatting van enkele der geïnterviewde
ondernemers, die toegaven dat de zaken hen boven het hoofd groeiden, of
al gegroeid waren...
De vergelijking tussen de familiewerkplaatsen enerzijds en de overige
eenheden anderzijds brengt dus belangrijke verschillen aan het licht
wat betreft het potentieel dat voor het verrichten van indirecte arbeid
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aanwezig is. De conclusie dringt zich op dat het niveau van de arbeidskrachten in de familiewerkplaatsen in het algemeen zo laag is, dat de
verschillende activiteiten in de sfeer van de indirecte arbeid die de
onafhankelijke bedrijfsvoering van een (wat) grotere eenheid met zich
meebrengt, niet - of alleen slecht - uitgevoerd zouden kunnen worden.
Een dergelijke conclusie lijkt riskant, omdat de situatie van de geïnterviewde eenheden uit de overige categorieën daarmee tot norm verheven
wordt. Toch is ze mijns inziens zeker houdbaar, omdat het niveau van de
arbeidskrachten in de familiewerkplaatsen ook absoluut gezien laag tot
minimaal is. Als men een beetje kan lezen en schrijven en eenvoudige
rekensommetjes kan maken, is dat al veel. Slechts weinigen weten of
begrijpen iets van de officiële regels waaraan een legaal opererende
ondernemer onderworpen is (laat staan dat men weet hoe eraan te voldoen), hebben enige notie van het voeren van een eenvoudige administratie, moeten in staat geacht worden geschikte leveranciers en afnemers
te zoeken en deze behoorlijk tegenspel te bieden in de onderhandelingen, kunnen kostprijs-berekeningen maken, etc. In die zin is zelfs het
zelfstandig ondernemen op het eigen (familiewerkplaats-)niveau voor de
meesten geen haalbare kaart, zoals verderop nog zal blijken.

6.3

De sociale produktierelaties

In deze paragraaf kijken we naar de sociale relatiepatronen in de bestudeerde eenheden.
In eerste instantie zal bezien worden in welke relatie de in de eenheden werkzame personen staan tot de produktiemiddelen die tot het eigen
kapitaal ervan behoren. Daartoe kijken we naar het eigendom van deze
produktiemiddelen.
In het verlengde daarvan wordt vervolgens de verdeling van de inkomsten
beschouwd. Deze beschouwing dient tevens ter nadere detaillering van
hetgeen in het vorige hoofdstuk is opgemerkt over de inkomensontwikkeling in de sector tot op heden.
Daarna worden de belangrijkste aspecten van de arbeidsomstandigheden en
de persoonlijke verhoudingen behandeld.
Tenslotte staan we stil bij de vraag of van de eenheden die met loonarbeidskrachten werken de 'klandestiene' als een apart geval naar voren
komen.

6.3.1

Het eigendom van de produktiemiddelen

Er zijn voor wat betreft het eigendom van de produktiemiddelen 3 varianten te onderscheiden.
In de eerste plaats doet zich de situatie voor dat een ieder die arbeid
verricht ook (mede-)eigenaar is van de produktiemiddelen. Behalve voor
eenheden waar maar één persoon werkt geldt dit ook voor werkplaatsen
waarin uitsluitend personen uit één huishouden werkzaam zijn (8). In
beide gevallen is in feite het hele gezin als eigenaar te beschouwen;
zo komt het regelmatig voor, dat in de loop der jaren verschillende
gezinsleden elkaar opvolgen in het werken met de machine(s).
De tot deze variant te rekenen eenheden behoren natuurlijk bij uitstek
tot de categorie der familiewerkplaatsen - van de door mij geïnter-
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viewde familiewerkplaatsen gaat het om 37 van de 41. Onder de kleine bedrijfjes gebeurt het waarschijnlijk zelden dat alleen met familie-arbeid
gewerkt wordt; zelf ben ik het in elk geval niet tegengekomen.
In de tweede plaats komt het andere uiterste voor, dat wil zeggen dat
geen der personen die in een eenheid werkzaam zijn in directe zin te beschouwen is als eigenaar van de produktiemiddelen. De produktiemiddelen
zijn dan ondergebracht in een naamloze vennootschap ('Sociedad Anónima',
kortweg S.A.) waar iedereen in loondienst is. In de praktijk blijken deze vennootschappen vrijwel altijd familiebedrijven te zijn, dat wil zeggen dat er zelden kapitaal van buiten in is geïnvesteerd. De 'bedrijfsleider' of 'directeur' is tevens de voornaamste aandeelhouder. De overige aandeelhouders (minstens 4, volgens de wettelijke bepalingen) zijn
directe familieleden; ook deze kunnen, als ze zelf in het bedrijf werken, op de loonlijst staan. Weliswaar zijn 'kapitaal' en 'arbeid' formeel gezien dus geheel gescheiden, maar feitelijk gezien is de scheiding
slechts partieel. Deze situatie treffen we aan bij vrijwel alle middelgrote en grotere bedrijven, maar toch ook bij een aantal kleine bedrijfjes. Uit mijn onderzoek komen zelfs alle geïnterviewde bedrijven van
middelgrote en grotere omvang als naamloze vennootschappen naar voren;
van de 13 kleine bedrijfjes blijken er 2 deze status te hebben.
De derde situatie die onderscheiden kan worden staat tussen de beide
vorige in. Het eigendom van de produktiemiddelen is dan geconcentreerd
bij één of enkele personen, namelijk de ondernemer en eventueel meewerkende familieleden. De overige personen die in de eenheid werken delen niet in het bezit ervan. Deze situatie is kenmerkend voor de grote
meerderheid der kleine bedrijfjes en een klein deel van de familiewerkplaatsen; van de door mij geïnterviewde eenheden in deze categorieën
betrof het 11 van de 13, resp. 4 van de 41 eenheden.

6.3.2

De inkomsten en de verdeling ervan

Wanneer alleen met familie-arbeid wordt gewerkt, is een grote flexibiliteit mogelijk wat betreft de beloning. Van 'lonen' van een bepaalde
hoogte en van bijkomende verplichtingen als verzekering bij de Seguro
Social is geen sprake. Als er geen werk is, hoeft niemand doorbetaald te
worden. De arbeid hoeft zelfs helemaal niet beloond te worden, in directe zin; net zoals de produktiemiddelen het hele gezin toebehoren, zijn
de inkomsten die ermee verdiend worden in eerste instantie gezinsinkomsten (in Hoofdstuk 9 ga ik hier nader op in).
Helaas is die flexibiliteit wat betreft de beloning van de arbeid meestal geen overbodige luxe. De inkomens in deze categorie laten namelijk
vaak te wensen over, zowel wat de hoogte betreft als de stabiliteit en
de zekerheid. Uit mijn interviews blijkt dat dit niet alleen opgaat voor
de eenheden die aangenomen of 'besteld' werk doen (zoals reeds opgemerkt
in het vorige hoofdstuk), maar ook voor de eenheden die zelfstandig produceren.
Gelet op de hoogte van inkomens geldt dat van de 37 familiewerkplaatsen
die uitsluitend met familie-arbeid werken (waarvan 5 zelfstandige)
slechts voor 7 (waarvan 1 zelfstandige) een uurinkomen per persoon berekend kan worden, dat tenminste gelijk is aan het officiële minimumuurloon voor ongeschoolde arbeid. In zeker 10 gevallen wordt nog niet
eens de helft van dat basis-minimum gehaald (9). In feite is de situatie
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nog slechter dan uit deze vergelijking blijkt. Iemand die volgens de
officiële voorschriften in loondienst is, ontvangt boven het minimumloon nog vakantiegeld en een aandeel in de winst; ook worden hij en
zijn gezinsleden door de werkgever verzekerd tegen kosten van medische
behandeling bij de Seguro Social, terwijl tenslotte nog een premie voor
voor hem betaald wordt die recht geeft op deelname aan een sociaal woningbouwgramma voor loontrekkenden. Zouden we dit allemaal meerekenen
in de vergelijking, dan kan nog maar 1 eenheid de vergelijking goed
doorstaan en dat is dan nog een bijzonder geval, namelijk één die zelf
uitbesteedt aan thuiswerksters.
In verband met de zekerheid en vooral de stabiliteit van het inkomen
valt op te merken dat van de 37 eenheden die we hier beschouwen er 6 in
1983 tijdelijk zonder werk hadden gezeten, terwijl nog eens 2 geen werk
bleken te hebben ten tijde van het interview (begin 198A). Van de 29
eenheden die wèl permanent hadden gefunctioneerd had bijna de helft
(14) met schommelingen in de inkomsten te maken gehad, die varieerden
van 20 tot 80% onder het 'normale' niveau ( Ю ) . Een en ander heeft
meestal te maken met de ontwikkelingen op de afzetmarkt. Degenen die
voor opkopers of uitbesteders werken krijgen een daling van de vraag
direct doorgespeeld, zonder daar iets aan te kunnen doen. Zelfstandige
eenheden zouden in kort durende slappe tijden (buiten de hoogtepunten
van de seizoenen bijvoorbeeld) 'vooruit' kunnen produceren om schomme
lingen in de vraag te neutraliseren; daartoe moeten ze echter wèl over
voldoende middelen beschikken of kunnen beschikken, een voorwaarde
waaraan door dit type eenheden zelden wordt voldaan.
In de als naamloze vennootschap georganiseerde bedrijven zijn alle arbeidskrachten in principe in loondienst. Toch komt het blijkens twee
van mijn interviews in de kleinere nog wel eens voor dat familieleden
van de 'directeur' meewerken zonder een loon te ontvangen (als aandeelhouder delen ze wel in de eventuele winst). Overigens werken ze dan
meestal ook niet 'full-time' en passen ze het werk in het bedrijf aan
hun overige bezigheden aan.
Wanneer een ondernemer of onderneemster de status van het bedrijf omzet
in een vennootschap impliceert dat vrijwel altijd dat gekozen wordt
voor een legale bedrijfsvoering. Van de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden wordt dan ook weinig of niet afgeweken, een enkele uitzondering daargelaten (11). Dit betekent dat de
werknemers minstens het officiële (basis-)minimumloon krijgen, behalve
wanneer ze qua produktiviteit meer dan 10 à 15% onder de door de bedrijfsleiding vastgestelde norm blijven. Voor de directe arbeid wordt
namelijk gewerkt met stuklonen, die meestal zó zijn vastgesteld dat
iemand met een 'normale' produktiviteit 10 tot 25% méér kan verdienen
dan het officiële minimumloon (de percentages verschillen per bedrijf;
de grootste betalen vaak beter, maar stellen hun normen ook hoger). Een
speciale categorie onder deze laag-produktieve krachten vormen degenen
die dit werk nog niet eerder deden. Gedurende de periode van hun training, d.w.z. in de eerste maand of de eerste twee maanden, betalen de
werkgevers hen het basis-minimumloon, ongeacht hun produktiviteit;
daarna is hun inkomen wel afhankelijk van de produktiviteit.
Wat deze cijfers aantonen is, dat slechts een minderheid van de directe
arbeidskrachten evenveel of meer verdient dan het officiële minimumloon
voor geschoolde krachten. Of daarmee de wettelijke regels overtreden
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worden is moeilijk te zeggen; 'Wie bepaalt wanneer iemand
geschoold
is 9 ', zo merkte een ondernemer fijntjes op. Overigens gebeurt het wel
dat sommige krachten zó snel werken dat ze tot 2 keer het basis-minimumloon verdienen. Volgens opgave van de geïnterviewde ondernemers die aan
het hoofd van een 'S.A.' staan ontvangen alle werknemers de door de wet
voorgeschreven directe en indirecte extra betalingen zoals vakantiegeld,
premies voor de Seguro Social, etc.
De zekerheid van het inkomen dat de arbeidskrachten in deze bedrijven
verdienen is relatief hoog. Bij onvrijwillig ontslag hebben ze recht op
een eenmalige uitkering door de werkgever. Om die reden zullen deze niet
gauw mensen ontslaan. Omdat dit type bedrijven meestal 'in het vooruit
werkt (ze werken zoals we in Hoofdstuk 7 nog zullen zien voornamelijk op
bestelling; zo presenteren de bedrijven die kledingartikelen maken de
nieuwe modellen enige maanden vóór een seizoen begint bij de potentiële
afnemers) worden korte-termijnschommelingen in de vraag bovendien redelijk genivelleerd. Tegen economische inzinkingen kunnen ook zij zich natuurlijk moeilijk wapenen.
De inkomsten van het bedrijf die na betaling van de lonen en na aftrek
van alle overige kosten overblijven, vallen aan de eigenaren van de produktiemiddelen toe; dit zijn, zoals we zonet al zagen, meestal het bedrijf shoofd en zijn/haar gezinsleden of andere directe verwanten.
Onder de eenheden, waar familie-arbeid en loonarbeid gecombineerd zijn,
is de situatie wat heterogener dan in beide voorgaande gevallen. Omdat
het hier vooral kleine bedrijfjes betreft, zien we nogmaals dat deze een
soort 'grijze zone' vormen tussen de meerderheid der familiewerkplaatsen
enerzijds en vrijwel alle middelgrote en grotere eenheden anderzijds,
zonder een min of meer homogene 'tussencategorie' te vormen. Uit mijn
enquêtes blijkt bijvoorbeeld dat meewerkende familieleden soms toch een
loon ontvangen en zelfs dat de ondernemer/-neemster zichzelf wel eens
een 'loon' toerekent. Dit wijst erop - en dat werd ook beaamd door de 2
ondernemers die zichzelf een 'loon' betalen - dat getracht wordt de economie van de eenheid zoveel mogelijk gescheiden te houden van die van
het huishouden; in die zin benadert de organisatie die van de vennootschappen.
De hoogte van de directe verdiensten van de loonarbeidskrachten ligt
meestal rond het basis-minimumloon. Ook in dit soort eenheden wordt vaak
met stuklonen gewerkt voor de directe arbeid. De harde werk(st)ers kunnen dan wel enkele tientallen procenten méér dan het minimumloon halen.
Beneden een stukloon waarmee bij een normale produktiviteit het minimumloon niet gehaald wordt kan men in Aguascalientes-stad nauwelijks gaan
zitten, omdat het tegenwoordig moeilijk is geschikte arbeidskrachten te
vinden die bereid zijn voor minder te werken. Hoe de situatie op het
platteland en in de dorpen is weet ik niet; overigens komt loonarbeid er
maar weinig voor op het niveau van kleine bedrijfjes, met uitzondering
van enkele grotere plaatsen in het Los Altos-gebied van Jalisco (Villa
Hidalgo en Encarnación de Díaz). Van de geïnterviewde eenheden was er
maar één, waar de aldaar werkende loonarbeidster minder verdiende. Betreffende de eigenaren zelf kan gesteld worden, dat ze onder normale
omstandigheden over het algemeen redelijk tot goed verdienen, enkele
malen het minimumloon of méér. Alleen die van de kleinste eenheden zijn
soms wat slechter uit; minder dan het minimumloon verdienen ze - ook
weer onder normale omstandigheden - echter niet.
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Gelet op extra betalingen in de directe en indirecte sfeer is het beeld
in deze groep minder eenvormig dan op het punt van de directe betalingen. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van de eenheden geheel
of gedeeltelijk klandestien opereert, hetgeen wil zeggen dat de eigenaren zich niet of maar ten dele houden aan de regels welke de wet op allerlei punten voorschrijft. Ze betalen bijvoorbeeld geen belasting (hetgeen die van de eenheden uit de eerste groep overigens ook niet doen;
die eenheden zijn in die zin ook als klandestien te beschouwen), of veel
te weinig, en zij houden zich niet of maar ten dele aan de voorschriften
ten aanzien van de arbeid. In de 4 familiewerkplaatsen in mijn onderzoek
welke met één of enkele arbeidskrachten werken is geen van deze krachten
verzekerd bij de Seguro Social (de ondernemers/-neemsters zelf zijn overigens ook niet verzekerd). Onder de kleine bedrijfjes geldt dit voor 2;
één is een bedrijfje dat nog maar kort bestaat en in de moeilijke startfase vooralsnog klandestien opereert. Daarnaast zijn er nog 3 waar niet
alle krachten verzekerd zijn; 2 van de betrokken eigenaars geven als reden dat er enkele nieuwe krachten zijn, waarvan ze, alvorens ze te verzekeren, eerst willen zien of ze wel blijven. De overige 6 ondernemers/
-neemsters in deze groep houden zich wel aan de voorschriften; 2 daarvan
doen dat echter pas sinds kort, na betrapt te zijn door inspecteurs van
de Seguro Social.
De zekerheid van de inkomens is gemiddeld genomen matig. Deze eenheden
zijn over het algemeen gevoeliger voor korte termijn-schommelingen in de
vraag en voor economische recessies dan de (meestal grotere) vennootschappen. Het moeilijkst lijken de kleinere, tot zo'n 10 personen, het
te hebben; 5 van de 10 eenheden in deze subgroep hadden in het jaar vóór
het interview het aantal werkenden zien dalen, terwijl in de wat grotere
eenheden van een daling (vooralsnog) geen sprake was geweest. Hiertoe
behoren juist vooral ook de eenheden die hun werknemers geheel of gedeeltelijk klandestien in dienst hebben. Voor die werknemers is de zekerheid derhalve het geringst: ze kunnen zondermeer op straat gezet worden, want er is geen contract of iets van dien aard getekend (in 2 van
de 5 zojuist genoemde eenheden is dat ook daadwerkelijk gebeurd; in de
andere 3 was dat niet nodig, omdat enkele van de arbeidsters op een goede dag zo maar zijn weggebleven). Kijken we tenslotte naar het inkomen
van de ondernemers zelf, dan zijn het weer de kleinere waar een aantal
dalingen werd geregistreerd. Eén onderneemster (één van de twee kleinste, met slechts 1 betaalde kracht) zat op het moment van het interview
zelfs al enige tijd zonder inkomen, omdat ze geen afnemers voor haar
Produkten kon vinden; ze heeft de produktie dus maar stopgezet. De overige merkten wel de invloed van de crisis, maar hadden de gevolgen tot
nu toe nog kunnen opvangen door voorgenomen investeringen uit te stellen; het levenspeil van hun huishouden hadden ze nog niet wezenlijk hoeven aanpassen.

6.3.3

Arbeidsomstandigheden en persoonlijke verhoudingen

In de werkplaatsen waar alleen met familie-arbeid wordt gewerkt, zijn de
arbeidsomstandigheden natuurlijk in hoge mate 'informeel'. Het werk
vindt plaats in eigen huis, meestal in een ruimte die ook een andere
functie heeft. Vaste tijden hoeven niet aangehouden te worden; meestal
wordt het werk afgewisseld met andere bezigheden, bijvoorbeeld in de
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huishouding. De totale werkbelasting (per arbeidskracht) kan gemakkelijk
per dag of per week variëren en vaak bestaat de mogelijkheid om, wanneer
dat nodig zou zijn, één of meer extra arbeidskrachten (gezinsleden) in
te zetten. Tenslotte zijn de relaties tussen de arbeidskrachten onderling (en dat geldt natuurlijk alleen voor de eenheden waarin meerdere
personen werken) geheel persoonlijk, terwijl er van een asymmetrische
'baas-werknemer'-verhouding geen sprake is; als zich een vorm van gezagsverhouding voordoet, is deze gebaseerd op gezagsrelaties binnen het
gezin.
In de eenheden waar ook loonarbeidskrachten werken wijken de arbeidsomstandigheden en de persoonlijke verhoudingen in het algemeen aanzienlijk af van die in de zojuist genoemde werkplaatsen.
Vrijwel altijd vindt de produktie plaats in een speciaal daarvoor bestemde en ingerichte ruimte. Bij de middelgrote en grotere bedrijven en
ook bij een deel van de kleine bedrijfjes is dat een apart bedrijfsgebouw, hetgeen overigens niet altijd een garantie is voor een aanvaardbaar werk-'klimaat'. Alleen in de nieuwere gebouwen, zoals die welke in
recente tijd zijn opgezet op de industrieterreinen van Aguascalientesstad, is meestal wel sprake van toereikende verlichting en ventilatie en
goede sanitaire voorzieningen (12); waarschijnlijk heeft dit te maken
met een toenemende overheidscontrole op de naleving van de officiële
voorschriften op deze punten.
Het hanteren van vaste werktijden is al gauw onvermijdelijk wanneer betaalde krachten van buiten in de produktie worden ingeschakeld. Alleen
bij de kleinste eenheden, waar de arbeidsdeling gering is (zodat de verschillende handelingen en taken minder op elkaar afgestemd hoeven te
worden), kan enige flexibiliteit wat betreft de tijdstippen van aanvang
en beëindiging van het werk nog wel ingebouwd worden. In de grotere
eenheden, zeker de middelgrote en grotere, wordt te laat op het werk
komen echter alleen bij (hoge) uitzondering getolereerd; reeds na 2 of 3
keer volgt ontslag. De ondernemer of onderneemster zelf zal continu (en
dus ook op tijd) aanwezig moeten zijn, wil hij/zij de controle over het
arbeids- en produktieproces bewaren (vooral als geen stuklonen gehanteerd worden). Alleen de inzet van meewerkende familieleden kan nog
flexibel zijn, voorzover de continuïteit van het produktieproces daar
niet onder lijdt; zo wil het nog wel eens gebeuren dat gezinsleden op
drukke momenten inspringen.
Ook de intensiteit van het werk moet gereguleerd worden, zeker in de
grotere eenheden, die per arbeidskracht vaak méér geïnvesteerd hebben
(in dure machines, bedrijfsgebouwen, transportmiddelen, etc.) dan de
kleinere. Het meest toegepaste middel daartoe is het werken met stuklonen. De hoogte ervan hangt af van de produktiviteitsnorm die men hanteert. Vooral in de grote bedrijven en de geconsolideerde industrieën
liggen de normen erg hoog en om ervoor te waken, dat die normen haalbaar
zijn en ook in het oog gehouden worden, is het gedrag van de directe
arbeidskrachten aan een aantal regels onderworpen. Meestal zijn die regels vastgelegd in een 'intern reglement', dat in geschreven of gedrukte
vorm op diverse plaatsen op de muren en wanden van de werkruimte(s)
prijkt. Die regels kunnen onder andere inhouden:
tijdens het werk mag niet of slechts weinig gepraat worden;
er mogen in de arbeidstijd geen etenswaren genuttigd worden;
men mag niet roken tijdens het werk;
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het toiletbezoek moet tot een minimum beperkt blijven;
het meenemen en aanzetten van geluidsapparaten is niet geoorloofd.
Een indruk van het effect van de invoering van stuklonen en een intern
reglement geeft het volgende commentaar, van een ondernemer wiens eenheid kort voor het interview de grens van klein bedrijfje naar middel2root bedriif had overschreden:
'ík begon zeif Le produceren in 1980, meL 3 betaalde krachten. Langzamerhand kon
ik wat meer machines kopen en meer arbeidsters in dienst nemen. Maar toen de
economische situatie begon te verslechteren, begonnen de problemen. Ik begon met
verliezen te draaien. Ik wisL ook weinig van organisatie, hoe je dat deed. Zo
betaalde ik de arbeidsters een vast loon. In feite was het ook een chaos; soms
speelden er wel 4 of 5 cassetterecorders tegelijk. Ik heb toen begin '83 een
extern adviseur in de arm genomen. Wc begonnen met stuklonen te werken, stelden
een bedrijfskundig ingenieur aan en voerden een intern reglement in. Dat was de
redding, want nu draaien we weer goed. De produkLiviteif is met sprongen omhoog
gegaan. Een 'overlock'-machine bijvoorbeeld verwerkte eerst 40 kledingstukken
per dag; nu zijn dat er 80''

Hoewel er tussen een 'baas' en zijn arbeiders verwantschaps-, vriendschaps-, of vertrouwensrelaties kunnen bestaan, is voor de eenheden die
met loonarbeid werken natuurlijk ook kenmerkend dat er sprake is van een
asymmetrische gezagsrelatie tussen de ondernemer (en eventueel de meewerkende gezinsleden) enerzijds en de werknemers anderzijds. Die relatie
is asymmetrisch, omdat de loonarbeidskrachten in een afhankelijke positie verkeren: zij hebben geen deel in het eigendom van de produktiemiddelen en zijn voor hun inkomen dus afhankelijk van hun baas. In de wat
grotere eenheden, met circa 20 tot 30 personen, is vaak al leidinggevend personeel aangesteld, zoals een produktie-opzichter of ook een bedrijfseconoom of een ingenieur. In nog grotere bedrijven - zeker in de
geconsolideerde industrieën - is sprake van een complexe, piramidaal
opgebouwde gezagsstructuur, met supervisoren, afdelingschefs, directeuren, etc. De relaties tussen de verschillende niveaus zijn daarbij minder persoonlijk naarmate het bedrijf groter is. Tussen 'basis' en 'top'
is van persoonlijk contact zelfs helemaal geen sprake meer.
Gelet op de omvang van de eenheden zijn duidelijke overgangen binnen
deze groep niet aan te geven. De verschillen zijn voor een deel gradueel
en lopen bovendien onderling niet persé parallel.
Als er al eenheden zijn die zich duidelijk onderscheiden van de rest,
dan zullen dat de klandestiene eenheden moeten zijn. 'Soepele' arbeidsomstandigheden en niet-afstandelijke persoonlijke verhoudingen kunnen
voor loonarbeidskrachten immers belangrijke redenen zijn om een situatie
te accepteren die geen enkele (formele) zekerheid of bescherming biedt.
Een reden daarvoor kan ook zijn dat de eigenaren van deze eenheden hun
arbeidskrachten aan zich hebben verplicht en trachten deze verplichting
te continueren, of dat er tussen 'baas' en 'werknemers' al een min of
meer persoonlijke relatie bestond voordat de arbeidsrelatie tot stand
kwam.
Het lijkt zinvol, wat dieper op deze kwesties in te gaan. Indien de
klandestiene eenheden zich onderscheiden als een speciaal geval, dan
kunnen ze - in een dynamisch perspectief bezien - een logische 'tussenstap' vormen op de weg van een situatie met uitsluitend familie-arbeid
(met de daarbij behorende flexibiliteit van beloning en arbeidsinzet) en
één waarin onder legale voorwaarden aangestelde loonarbeidskrachten het
werk doen (met de daarbij behorende minimum loonniveaus, bescherming van
de arbeidskrachten, vast aantal arbeidsuren, e t c ) . We zullen hieronder,
in 6.3.4, bezien of de klandestiene eenheden zich ook daadwerkelijk als
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een speciaal geval manifesteren.

6.3.4

Klandestiene loonarbeidseenheden, een speciaal geval?

Voor de tweede fase van het onderzoek in Aguascalientes ging ik van de
veronderstelling uit, dat op het punt van de arbeidsomstandigheden en de
persoonlijke verhoudingen, in combinatie met de verdeling van de inkomsten, wel eens een min of meer duidelijk herkenbare en tamelijk uniforme
categorie van 'semi-kapitalistische' eenheden af te perken zou zijn.
Deze categorie zou uit de kleinere, klandestiene loonarbeid-eenheden
moeten bestaan.
Deze veronderstelling was enerzijds ingegeven door een aantal opmerkingen van informanten tijdens de eerste fase van het onderzoek. De relaties tussen baas en werknemers zouden in de kleinere, meestal klandestiene eenheden van informele en vriendschappelijke aard zijn. Men deelt
dezelfde ruimte - de baas wil zelf ook nog wel eens een handje helpen en spreekt elkaar met 'je' en 'jij' aan, aldus deze informanten. Ook
werd gesteld dat vaste werktijden lang niet altijd worden aangehouden,
dat te laat op het werk verschijnen niet zo'n ramp is, dat men wel eens
een dag kan wegblijven als men daarvoor een goede reden heeft, dat het
arbeidsritme niet zo hoog ligt en dat van strakke gedragsregels geen
sprake is. Als ze in een dergelijke relatief ontspannen sfeer hun arbeid
kunnen verrichten, zo werd gezegd, zijn veel arbeidskrachten bereid te
accepteren dat ze onder klandestiene voorwaarden in dienst zijn.
Anderzijds werd mijn veronderstelling gedragen door hetgeen in de literatuur door sommige auteurs naar voren gebracht wordt ten aanzien van
vormen van loonarbeid die niet volledig modern-kapitalistisch zijn. Eén
van die auteurs is Eckstein, die onderzoek deed in enkele lage-inkomenswijken in Mexico-stad. Zij vond dat eigenaren van kleine werkplaatsen
(bijv. schoenenproducenten) zich veelal niet aan de minimumloonwetgeving
houden en geen contractuele verplichtingen op zich nemen tegenover de
werknemers. Deze werknemers recruteren ze vaak onder migranten, vrouwen
en kinderen, dat wil zeggen de groepen die geen (of moeilijk) toegang
hebben tot de geregelde arbeidsmarkt. Om zich van hun loyaliteit te
blijven verzekeren en hen ertoe te brengen onregelmatige werkweken te
accepteren (13), verleent een 'baas' zijn werknemers een aantal nietcontractuele gunsten. Hij leert ze het vak, zorgt voor medische hulp (of
betaalt daarvoor) als die gewenst is en leent ze geld als ze dat plotseling nodig hebben (Eckstein, 1975, o.a. pp. 130 en 141).
Van dergelijke vormen van 'redistributie' (de term is van Lewin; 1982:
33) maakt ook Lomnitz melding. Ook zij deed onderzoek naar de inkomensverwervende activiteiten van de bewoners van volksbuurten in Mexicostad. Interessant zijn haar bevindingen ten aanzien van wat er meestal
gebeurt als iemand in zo'n buurt de beschikking krijgt over 'resources'
van enig belang - zoals enig kapitaal, of relaties met personen die
belangrijke werkopdrachten kunnen geven - of daar toegang toe krijgt:
hij maakt vaak gebruik van de relatienetwerken waar hij deel van uitmaakt op het moment dat hij deze resources produktief gaat aanwenden.
Hij neemt bijvoorbeeld buren, familieleden, vrienden of 'compadres' in
dienst en wordt hun 'baas'. Hoewel hij daarmee een 'symmetrische' relatie verandert in een 'asymmetrische', valt men hem niet af, omdat men er
zelf (economisch) voordeel bij heeft. Er ontstaat dan wat Lomnitz een
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'patroon-cliënt'-relatie noemt (ook de zojuist geciteerde auteur, Lewin,
hanteert deze term). De 'baas' zorgt voor werk (en dus inkomen) en in
ruil daarvoor nemen zijn werknemers genoegen met beloningen en arbeidsvoorwaarden die in geen enkel opzicht aan de officiële voorschriften
voldoen. De 'baas' kan daardoor meer verdienen en gemakkelijker kapitaal
accumuleren, waar tegenover staat dat hij zijn mensen af en toe eens
flink fêteert (in een restaurant, nachtclub, e.d.) en ze niet in de
steek laat als ze in persoonlijke moeilijkheden (ten gevolge van ziekte
of een ongeval) komen te verkeren (Lomnitz, 1979: o.a. pp.250-255 en 268
e.v.).
De meeste kenmerken die hier worden toegeschreven aan vormen van klandestiene loonarbeid heb ik verwerkt in de vragenlijst voor het tweede
deel van mijn onderzoek. De belangrijkste vraag die níét gesteld is, betreft de aanstelling van 'leerlingen', eenvoudigweg omdat het leerlingsysteem niet van betekenis is. Het kent geen traditie in Aguascalientes
en het heeft er in de bestudeerde sector ook geen bestaansreden: voor
geen van de daarin gangbare produktieve handelingen is een langdurige
training vereist. De mogelijkheid om 'het vak te leren' kan in dit geval
dus geen reden zijn tot enige vorm van verplichting aan een baas. De
antwoorden die verkregen zijn op de vragen die wel gesteld zijn - voor
een deel weergegeven in tabel 6.3 - geven geen aanleiding de veronderstelling van het bestaan van een aparte categorie van klandestiene,
'semi-kapitalistische' eenheden te accepteren.
Kijken we eerst naar de kenmerken die zouden kunnen duiden op een relatief ontspannen en soepele arbeidssfeer, dan blijkt dat het geen wezenlijk verschil maakt of de eenheden al dan niet (semi-) klandestien zijn.
Te laat op het werk verschijnen of eens een dag wegblijven wordt in
vrijwel alle kleine bedrijfjes en familiewerkplaatsen die met loonarbeid
werken niet moeilijk opgenomen. Het enige dat de baas verwacht is een
redelijke mate van verantwoordelijkheidsbesef. Als het kan moet men
vooraf laten weten dat men te laat, of helemaal niet komt; is dat niet
mogelijk, dan moet men het achteraf met een goede reden kunnen rechtvaardigen. Maar in één geval bleek dat te laat (of niet) op het werk
verschijnen in principe niet getolereerd wordt. Van een vriendschappelijke, informele relatie tussen baas en werknemers blijkt behalve in
(semi-)klandestiene eenheden ook sprake te kunnen zijn in de legaal opererende eenheden (zie kolom 12 in tabel 6.3; de mate van klandestiniteit kan afgelezen worden in kolom A). Vaste werktijden worden niet alleen in alle legaal opererende eenheden aangehouden, maar ook in sommige
(semi-)klandestiene (kolom 11). En gedragsregels tenslotte worden over
de hele linie weinig gehanteerd (kolom 10).
Gelet op mechanismen van 'redistributie' is evenmin een duidelijk onderscheid tussen (semi-)klandestiene en legale eenheden waarneembaar. Dat
een baas geld leent aan een werknemer lijkt onder de laatste zelfs vaker
voor te komen dan onder de eerste (kolom 8). Het geven van een feestje
of een etentje (kolom 9) wordt in beide categorieën door sommige bazen
wèl gedaan en door andere niet (14).
Bezien we of de eigenaren van (semi-)klandestiene eenheden vooral personen in dienst nemen, die geen (of moeilijk) toegang hebben tot de formele (geregelde) arbeidsmarkt óf tot één van hun persoonlijke relatienetwerken behoren, dan blijkt dit niet of maar in geringe mate het geval
te zijn. Daarnaast discrimineert de factor 'leeftijd' niet (we zagen dat
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Bron: eigen onderzoek, januan-februari 1984

eerder in dit hoofdstuk al) en evenmin is het zo ,dat de (semi-)klandestiene eenheden vaker vrouwen aantrekken, of speciaal a]leenstaande
vrouwen dan wel vrouwen die een gezin moeten onderhouden (zie kolom 5 ) .
Ook kan niet gezegd worden dat met name personen met een zeer geringe
opleiding (minder dan 6 jaar lagere school) werkzaam zijn in de (semi-)
klandestiene eenheden (kolom 6). En tenslotte blijkt er maar sporadisch
sprake van te zijn dat een baas en een werknemer al in een persoonlijke
relatie tot elkaar stonden vóórdat de laatste in dienst trad van de
eerste (kolom 7).
Als we tenslotte de verschillende 'variabelen' tegelijk beschouwen, dan
zien we dat eigenlijk geen enkele eenheid geheel beantwoordt aan het
veronderstelde beeld van een 'semi-kapitalistische' eenheid. Eén komt
er wel dichtbij, namelijk nr. 51. Deze heeft haar arbeidskrachten vrijwel geheel gerecruteerd uit 'kansarme' groepen (in dit geval personen
met zeer weinig of geen opleiding) of uit de kringen van personen waarmee de eigenaren reeds een zekere persoonlijke relatie hadden; het is
ook de eenheid waarvan de eigenaren het meest opvallend voor enige 'redistributie' zorgen, door werknemers te helpen een eigen huis te kopen.
Dat wel vaste werktijden gehanteerd worden doet aan de ongedwongen
werksfeer niet zoveel afbreuk. De enige 'dissonerende' eigenschap van
deze eenheid is, dat toch 9 van de 12 loonarbeidskrachten 'legaal' in
dienst zijn (overigens zijn er wèl enkele tientallen thuiswerksters
klandestien aan verbonden; zie ook tabel 6.1, noot h ) .
Bij het trekken van conclusies uit het bovenstaande is voorzichtigheid
geboden. Het aantal geënquêteerde eenheden die loonarbeidskrachten onder klandestiene voorwaarden in dienst hebben is immers erg klein.
Waarschijnlijk is dit type eenheden ook ondervertegenwoordigd in de totale groep van bezochte eenheden. Toch wil ik een tweetal opmerkingen
maken, en wel met betrekking tot mogelijke verschillen met de situatie
zoals die in eerdere decennia waarschijnlijk heeft bestaan.
Tamelijk 'informele' arbeidsomstandigheden en persoonlijke verhoudingen
zijn, evenals bepaalde vormen van 'redistributie', kenmerken die tamelijk veelvuldig aangetroffen worden onder kleine (loonarbeid-)eenheden,
lòs van een eventuele klandestiniteit ervan. Een zekere 'paternalistische' instelling is de meeste kleine ondernemers niet vreemd. Natuurlijk zal vrijwel elke ondernemer als het kan de officiële voorschriften
ontduiken. Voorwaarden daarvoor zijn echter dat de kans op ontdekking
gering is en dat het arbeidsaanbod de vraag ruim overtreft. Deze voorwaarden zijn in de afgelopen jaren echter steeds minder vervuld. De
overheid is over het algemeen genomen strenger gaan controleren en het
aanbod van arbeidskrachten - buiten de thuiswerksector - is meer in
evenwicht gekomen met de vraag (we zagen dat in het vorige hoofdstuk).
Steeds minder eenheden hebben daarom (nog) arbeidskrachten onder m e t legale voorwaarden in dienst. Naar mijn overtuiging betekent een en
ander dat het verband tussen 'klandestiniteit' enerzijds en 'informele'
arbeidsomstandigheden en verhoudingen en vormen van 'redistributie'
anderzijds, vroeger veel sterker geweest is.
Wat vroeger waarschijnlijk ook vaker voorkwam was dat kleine ondernemers/-neemsters hun arbeidskrachten wierven onder personen met wie ze
al een zeker persoonlijk contact hadden, in het bijzonder hun buren.
Dat is in zekere zin logisch, gezien de slechte economische situatie
waarin zovele huishoudens met name in de jaren '50 en de beginjaren '60

167

verkeerden; in de eigen woonomgeving was er bijna altijd een ruim aanbod van arbeidskrachten die gaarne bereid waren lange dagen te werken
voor geringe beloningen en zonder enige vorm van zekerheid. Menige eenheid in die tijd bovendien ontstaan in één der vele 'privadas' (smalle,
doodlopende straatjes) in de oudere delen van Aguascalientes-stad, waar
lagere inkomenshuishoudens op elkaar gepakt zaten en het persoonlijke
contact daarom groot was. Tenslotte, maar dat is grotendeels speculatief, is het goed mogelijk dat persoonlijke relatienetwerken tegenwoordig veel diffuser (in ruimtelijke zin) zijn dan vroeger het geval was.
Een vergrote ruimtelijke en sociale mobiliteit, de groei van de stad en
de daarmee gepaard gaande effecten op de spreiding van economische activiteiten en de heterogeniteit van de bevolking, alsmede een meer individualistische levensstijl zijn bijvoorbeeld factoren die een dergelijke verandering teweeggebracht zouden kunnen hebben.
Waar een 'semi-kapitalistische' sociale organisatie van de produktie,
zoals hierboven omschreven en gecentreerd rond 'patroon-cliënt'-relaties, tegenwoordig van weinig belang lijkt te zijn onder de kleine
loonarbeid-eenheden, is deze in vroegere decennia (zeker in de jaren
'50 en '60) dus waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering geweest.

6.4

Overige aspecten

We zullen nu ten aanzien van de interne produktie-organisatie nog aandacht besteden aan een tweetal zaken, te weten het doel van de produktie (in 6.4.1) en het 'klassebewustzijn' van de kleinschalige ondernemers/-neemsters (in 6.4.2).

6.4.1

Doel van de produktie

Een belangrijk verschil tussen produktie-eenheden kan gelegen zijn in
het doel dat met de produktieve acitiviteit wordt nagestreefd. Dit is
voor de waardering van de ontwikkelingsmogelijkheden der kleinschalige
eenheden daarom van belang, omdat voor een eventuele groei van die eenheden tenminste voldaan moet zijn aan de voorwaarde, dat de intentie
ertoe bestaat.
Om erachter te komen of de intentie tot groei of 'uitgebreide reproduktie' inderdaad aanwezig is, werd in de interviews met de hoofden van de
familiewerkplaatsen en de kleine bedrijfjes gevraagd of men uitbreiding
van de eenheid (met meer arbeidskrachten) nastreefde. Wanneer het antwoord 'nee' was, vroegen we wat dan wèl het doel van de produktieve activiteiten was en als het 'ja' luidde, vroegen we tot hoever men wilde
groeien of ook wat men met die groei voor ogen had.
Enigszins verrassend is het relatief zeer geringe aantal familiewerkplaats-eigenaren/-eigenaressen dat verklaarde uit te zijn op groei:
slechts 4 van de 37 verkregen antwoorden luidden bevestigend. Sterk
hiermee contrasterend is het beeld bij de kleine bedrijfjes. Maar 3 van
de 13 respondenten gaf te kennen niet naar groei te streven, of eigenlijk: niet méér (niet langer). Er valt dus wederom een opmerkelijke
(kwalitatieve) overgang te constateren rondom de grens tussen de categorie der familiewerkplaatsen en die der kleine bedrijfjes.
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Bijna even opvallend als deze bevindingen is de frequentie waarmee de
intentie ten aanzien van de groei toegelicht werd in termen van de materiële behoeftenbevrediging en het welzijn van het eigen huishouden. In
dat opzicht is er tussen de eenheden van beide categorieën weinig verschil. Men zou ook kunnen stellen dat in beide categorieën de meeste
eigenaren en eigenaressen geenszins te beschouwen zijn als typische kapitalistische ondernemers; die van de familiewerkplaatsen streven niet
naar een 'uitgebreide reproduktie' en die van de kleine bedrijfjes maar
tot op zekere hoogte, namelijk totdat een hoger, comfortabel geacht welvaartsniveau bereikt is en de toekomst van de kinderen veilig gesteld
is.

Over de verstrengeling van de doelstellingen ten aanzien van de produktie-eenheid en die met betrekking tot het levenspeil en het welzijn van
het huishouden valt nog wel het een en ander te zeggen. Ik zal dat hier
echter achterwege laten, omdat het beter is om deze kwestie te behandelen in Hoofdstuk 9, waarin de relaties tussen produktie-eenheid en huishouden van de ondernemer/-neemster aan de orde komen.
Wel wil ik hier alvast opmerken, dat noch de afwezigheid van een groeistreven, noch de aanwezigheid ervan mijns inziens een veranderlijk gegeven hoeft te zijn. Dat wordt bijvoorbeeld gesuggereerd door één van de
respondenten, die stelde nu niet op groei uit te zijn, maar de eenheid
waarschijnlijk wèl met één of meer machines en arbeidskrachten uit te
gaan breiden als hij een krediet zou kunnen krijgen. Met andere woorden,
de afwezigheid van een intentie om de eenheid te doen groeien blijkt
weliswaar in de meeste gevallen de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden te beperken, maar kan als beperkende factor wellicht opgeheven worden. Met deze constatering zal ik deze kwestie voorlopig laten rusten.

6.4.2

Het

klassebewustzijn' van de kleine producenten

Voor het laatste van de 'interne' kenmerken zal ik me beperken tot de
kleinschalige eenheden. Dit kenmerk, de perceptie van de eigen positie
- of met een mooi woord het 'klassebewustzijn' - is van belang omdat het
onder de hoofden van dit type eenheden vaak maar weinig overeenstemt met
de werkelijke positie. Dit geldt vooral voor de thuiswerk(st)ers, die
meestal in sterke mate afhankelijk zijn van een uitbestedende eenheid en
weinig anders zijn dan (verborgen) loonarbeidskrachten. Vanuit dit 'valse bewustzijn', of deze 'fictie van onafhankelijkheid' (Arias, 1980:40),
is men - zo mag verondersteld worden - gemakkelijker bereid een geringe
beloning voor de geleverde inspanningen te accepteren. Het leidt bovendien tot een verkeerde opvatting van de eigen wettelijke rechten en
plichten (op een aantal voorschriften ten aanzien van de relatie uitbesteder-thuiswerk(st)er kom ik in Hoofdstuk 11 nog terug) en het verhindert dat men aansluiting zoekt bij arbeidersorganisaties (hoewel die van
hun kant ook weinig of geen interesse tonen voor de thuiswerksector).
Het bestaan van de 'fictie van onafhankelijkheid' kan treffend geïllustreerd worden met enkele resultaten van mijn enquête. Bij 21 thuiswerkeenheden is een antwoord verkregen op de vraag of men zichzelf zag als
'obrero'/'empleado' (arbeider c.q. werknemer), dan wel als 'trabajador

169

por cuenta propia' (werkend voor eigen rekening). Slechts 2 maal werd
voor de eerste van deze beide antwoordmogelijkheden gekozen. Op de vraag
of men zich afhankelijk of onafhankelijk voelde in het werk werd zelfs
maar 1 keer 'afhankelijk' geantwoord. Uit de toelichtingen die hier desgevraagd op gegeven werden blijkt duidelijk dat het naast de afwezigheid
van contractuele verplichtingen vooral de vrije keuze van de werktijden
en van de werkbelasting zijn die het gevoel van onafhankelijkheid teweeg
brengen.
Omdat de afhankelijkheid van degenen die voor vaste opkopers produceren
formeel gezien een graadje minder is dan bij de thuiswerkers (ze kopen
zelf hun 'inputs', maar wel van diezelfde opkoper; zie hierover verder
Hoofdstuk 10), zijn bovenstaande vragen aan hen niet gesteld. We mogen
echter veilig aannemen dat de 'fictie van onafhankelijkheid' bij hen nog
sterker leeft dan onder de voor uitbesteders werkende thuiswerk(st)ers
al het geval is.

6.5

Vergelijking met verwante studies

In deze paragraaf, waarin we weer zullen bezien welke bevindingen de
andere studies over de sector opleveren, zal dezelfde indeling worden
gevolgd als hiervoor. Dat betekent dat in par. 6.5.1 de produktiefactoren aan bod komen, in 6.5.2 de interne produktierelaties en in 6.5.3 de
beide overige factoren, het doel van de produktie en het klassebewustzijn.
6.5.1

De produktiefactoren

Wat betreft de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de produktiefactoren in de kleinschalige eenheden wijkt het beeld, dat uit de verschillende geraadpleegde studies naar voren komt, meestal maar weinig af
van hetgeen ik voor de kleding- en textielartikelensector in de regio
Aguascalientes constateerde. Dit geldt zowel voor de arbeidsmiddelen als
voor de arbeidskrachten.
De kleinschalige eenheden in de breisector die Suárez Ramírez bestudeerde in Noordoost-Guanajuato gebruiken vrijwel uitsluitend 'máquinas familiares' en hetzelfde geldt voor de brei-werkplaatsen in Petrópolis, Brazilië; net als in Aguascalientes worden semi-industnéle machines er
slechts bij uitzondering aangetroffen (Suárez Ramírez, 1983:343, resp.
Schmitz en Camargo, 1979:16).
In de confectie blijken de kleinschalige eenheden geen industriële machines anders dan van het basistype (de rechtstikmachine) voor te komen,
behalve in een deel van de kleinschalige 'maquila'-eenheden in Nezahualcoyotl, die over een 'overlock'-machine blijken te beschikken (Alonso,
1979:177). Opvallend is dat veelvuldig niet-industriële en semi-industriële machines gebruikt worden in de kleine werkplaatsen. In Huexotla
(bij Mexico-stad) waren 72 van de 100 getelde machines van deze typen,
in Nicaragua ging het om 69% van het getelde totaal, in Perú (onder
thuiswerksters in Lima en 5 andere steden) om 86% en in Rio de Janeiro
(ook onder thuiswerksters) om 66% (15). Zelfs niet-electrische machines
(pedaalmachines) blijken soms nog in gebruik te zijn, namelijk in sommige eenheden in Huexotla en ook in Perú (Montoya Castro, 1981:60,27;
Laenen, Boers en Triepels, 1983: 31; Sara-Lafosse, 1982:91; De Paiva
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Abreu, 1982:8).
Andere arbeidsmiddelen dan machines bezitten de kleinschalige eenheden
klaarblijkelijk niet of nauwelijks. Van werktuigen anders dan scharen en
eenvoudige strijkijzers maakt geen der auteurs melding. En wat de werkruimte betreft, kwam alleen De Paiva Abreu (in Rio de Janeiro) een tweetal gevallen tegen (op een totaal van 18) waarin een aparte naaikamer
aan het huis was aangebouwd (1982:9).
Het heeft er alle schijn van, dat ook elders dan in Aguascalientes op
het punt van de arbeidsmiddelen een vrij scherp contrast bestaat tussen
de kleinschalige eenheden enerzijds en de wat grotere anderzijds. Zo bezocht Alonso m 'Neza' enkele eenheden met 7 of meer werkzame personen,
waarvan hij opmerkt dat ze op 'small clothing factories' begonnen te
lijken. Dit bleek onder andere uit het feit dat ze over méér en vooral
meer specialistische machines beschikten (1979:8). Montoya Castro telde
m Huexotla naast 56 kleinschalige eenheden ook 4 'industriële werkplaatsen' . Er waren gemiddeld 8 personen werkzaam en ze werkten alle
vier uitsluitend met industriële machines, waaronder een automatische
knoopsgatmachine (1981:33; in tegenstelling tot de kleine werkplaatsen
hadden deze 'industriële' werkplaatsen ook een volledige arbeidsdeling
doorgevoerd). En De Paiva Abreu (1982:6) stelt aangaande de uitbestedende 'kapitalistische' bedrijfjes in Río (waarin ongeveer 5 tot 25 personen werkzaam zijn) dat ze allemaal over één of meer 'overlock'-machines
beschikten en dat 'Cutting is one of the first stages to be mechanised
when a small firm is started'. Bovendien blijkt dat de door haar bezochte bedrijfjes van dit type gevestigd waren in aparte, gehuurde lokalen
in centrale delen van de stad.
Keren we terug naar de kleinschalige eenheden, dan is het volgens Alonso
zo, dat maar heel weinig kleinschalige eenheden in 'Neza' voldoende en
voldoende gespecialiseerde machines bezitten om op 'rationele' wijze te
kunnen produceren (1982:175). Bovendien stelt hij dat een overgang van
kleinschalige werkplaats die voor een uitbesteder werkt naar zelfstandig
industrieel (en dus op rationele wijze georganiseerd) kledingbedrijf je
op een enorme investeringsdrempel stuit:
'(..·) as independent manufacturers they had to produce several models and sizes
οΓ the same garment, in other words, 1hty had to invest large amounts of money
лп new and more complicated sewing machines' (idem:271).

Een vergelijkbare opmerking komt van Montoya Castro, die constateert dat
de kwalitatieve kloof die de kleinschalige eenheden in Huexotla op het
punt van de aanwezige machines scheidt van de 'industríele werkplaatsen
groeiende is. Steeds meer van die kleinste eenheden gaan dan ook ten
onder aan de concurrentie met de laatste omdat hun produktiviteit steeds
verder achterblijft (1981:41) (16).
De opvatting van deze beide auteurs wordt ondersteund door een aantal
cijfers uit de Mexicaanse Industrieteilingen van 1970, geselecteerd door
García Hernández (1979: 67, 68 en 43). In kleine werkplaatsen waar één
enkele kracht het hele kledingstuk in elkaar zet (waar dus geen arbeidsdeling is doorgevoerd op basis van de installatie van gespecialiseerde
machines) bedroeg volgens deze cijfers de produktiviteit zo'n 40% van
die in grote, moderne bedrijven en 60 tot 70% van die in weinig moderne
middelgrote bedrijven. Tevens valt op te merken dat in de werkplaatsen
met 1-5 personen per arbeidsplaats gemiddeld 20.000 pesos geïnvesteerd
was, terwijl dat in de eenheden in de daaropvolgende categorie (6-25
personen) bijna 50.000 was.
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Verwijzingen naar het niveau van de arbeidskrachten in de kleinschalige
eenheden zijn tamelijk schaars.
In een drietal studies wordt iets gezegd omtrent de leeftijd van de arbeidskrachten. Suárez Ramírez registreerde voor de thuisbreisector in
Noordoost-Guanajuato dat in 15% van de gevallen kinderen van 10 jaar en
ouder worden ingeschakeld voor eenvoudige werkzaamheden (1983:339).
Alonso nam in Nezahualcoyotl geen inzet van kinderen onder de 12 jaar
waar (32% van de getelde krachten viel in de categorie 12-20 jaar) en
telde maar weinigen die ouder waren dan 47 jaar (namelijk 3,5%). Wel
bleek dat de meer eenvoudige handelingen, waarvoor snelheid belangrijker is dan ervaring, voornamelijk uitgevoerd werden door jonge meisjes/
vrouwen tussen de 16 en 20 (1979:167,130). De Paiva Abreu interviewde
18 thuiswerksters, die allen ouder waren dan 25 jaar; 6 waren zelfs de
50 al gepasseerd. Deze eenheden kregen echter steeds wisselende kledingmodellen te verwerken en moesten kwalitatief nogal hoogstaand werk
leveren, hetgeen een ervaring vereiste, '...not commonly found among
younger women.' Mocht hun fysieke kracht tanende zijn, dan wordt dit
dus ruimschoots gecompenseerd door hun ervaring (1982:7). Ook al omdat
daar nergens op gezinspeeld wordt, lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat de leeftijd van de ingeschakelde arbeidskrachten in geen dezer
gevallen een factor is die van wézenlijke invloed is op de produktiviteit en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestudeerde
kleinschalige eenheden.
Wat betreft het geslacht van de arbeidskrachten zullen we de kwestie
van de beperkende invloed, die van de rol en plaats van de vrouwen in
het huishouden uitgaat op de mogelijkheid om activiteiten in de sfeer
der indirecte arbeid te verrichten, weer laten rusten tot Hoofdstuk 9.
Wat overblijft is een interessante bevinding van Suárez Ramírez (1983:
340,342). Zij stelt vast dat het bedienen van de met-industriële breimachines die in Noordoost-Guanajuato gebruikt worden geen bijzondere
handigheid of precisie vereist, maar wel een zware fysieke inspanning
vergt. De mannen die dit werk doen blijken die beter te kunnen opbrengen dan de vrouwen, want ze halen per dag een twee maal zo hoge produktie. Dat dit werk daarmee een aantrekkelijke inkomstenbron kan zijn,
lijkt men zich op het platteland van Noordoost-Guanajuato goed te realiseren: het aandeel van de mannen in het totaal der thuisbreikrachten
is er in enkele jaren (van 1979 naar 1982) toegenomen van 20% tot 40%.
Indien de bevindingen van Suárez Ramírez generaliseerbaar zijn voor
andere landen of regio's waar op niet-industriele machines gebreid
wordt (en ik zie niet in waarom ze dat niet zouden zijn), dan onderscheidt deze subsector van de kleding- en textielartikelensector zich
op dit punt duidelijk van de confectie- en borduursector. Voor deze
laatste wordt namelijk in geen der geraadpleegde studies melding gemaakt van produktiviteits-verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ook omtrent de opleiding en de ervaring van de personen die in de
kleinschalige eenheden werken is in deze studies maar weinig informatie
te vinden. Alleen Alonso zegt iets over de genoten opleiding. Net als
in Aguascalientes het geval bleek, is het opleidingsniveau van de hoofden der werkplaatsen in 'Neza' over het algemeen ronduit laag; 50% had
geen afgeronde lagere school-opleiding en 38% had die wel, maar was
niet verder gekomen dan dit elementaire niveau. Uit hetgeen enkele
auteurs te berde brengen betreffende de ervaring van de krachten in
de kleinschalige eenheden valt nergens af te leiden dat ondervinding is
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opgedaan op het vlak van de indirecte arbeid. De enige die vagelijk naar
de mogelijkheid verwijst is Alonso, die schrijft dat 17% van de (vrouwelijke) hoofden van de door hem bezochte werkplaatsen vroeger 'iets anders' had gedaan dan naaiwerk en als voorbeeld behalve 'wassen voor anderen' ook 'handelaarster' opgeeft (1979:217). Wat betreft de directe
arbeid blijkt dat de hoofden van eenheden die meer ingewikkelde werkzaamheden verrichten meestal wel de nodige ervaring hebben (zie bijv.
Schmukler, 1979, De Paiva Abreu, 1982 en Alonso, 1979). In Huexotla
kunnen ook sommige werknemers op vele jaren ervaring bogen, hetgeen
ongetwijfeld te maken heeft met de hoge eisen die de vervaardiging van
colberts en pantalons - dè produkten in Huexotla - aan de arbeidskrachten stelt (Montoya Castro, 1981:50). Het is dus goed mogelijk dat kleinschalige eenheden op dit punt meer praktische ervaring in huis hebben
dan menige grotere eenheid; ook elders dan in Aguascalientes zullen de
laatste ongetwijfeld te kampen hebben met een hoog verloop onder de
vrouwelijke arbeidskrachten en met het vertrek van ervaren krachten die
voor zichzelf beginnen (deze problemen worden door Lailson metterdaad
genoemd, voor de 'middelgrote bedrijven' - bedrijven met 10 tot 50 machines - in Guadalajara; 1980:62,63).

6.5.2 De sociale produktierelaties
Ten aanzien van de interne produktierelaties blijkt in de eerste plaats
dat in de meeste kleinschalige eenheden de arbeid wordt verricht door
personen die tot één huishouden behoren. Slechts in een minderheid van
dit type eenheden werken één of enkele personen die niet tot het huishouden van de eigenaar of eigenaresse behoren; zij delen niet in het
bezit van de produktiemiddelen en verrichten hun arbeid derhalve in
loondienst. Dit gegeven hangt natuurlijk samen met het overwegend voorkomen van eenheden van zeer geringe omvang, met 1 of 2 personen. Werken
er meer mensen, dan is het al gauw zo dat een belangrijk deel van de arbeid gedaan wordt door betaalde krachten van buiten; in de 'semi-industriële' werkplaatsen in Huexotla - met gemiddeld 4 personen - wordt
het grootste deel van het werk bijvoorbeeld al door betaalde krachten
gedaan (Montoya Castro, 1981:33).
In de kleine bedrijfjes die buiten onze definitie van 'kleinschalig'
vallen (dus in eenheden met meer dan 5 personen), is de meerderheid van
de arbeidskrachten vrijwel altijd afkomstig van buiten het huishouden
van de eigenaar/eigenaresse en behoort daarmee tot de categorie der
loonarbeidskrachten. Voorbeelden zijn de 'industriële' werkplaatsen in
Huexotla en de grotere werkplaatsen van de naaisters in Nezahualcoyotl.
Uit op één na alle studies komt naar voren dat de verdiensten van de
kleinste eenheden in het algemeen zo laag zijn, dat de netto-inkomens
die berekend kunnen worden voor de personen die in deze eenheden werkzaam zijn in verreweg de meeste gevallen onder - en soms vèr onder - het
officiële minimumloon voor ongeschoolde krachten liggen. Bovendien ontvangen deze personen geen indirecte beloningen (zoals een 13e maand) en
zijn ze zelden of nooit verzekerd bij de Sociale Verzekeringsinstellingen. Alleen in Nicaragua lijkt van een afwijkend patroon sprake te zijn,
want zelfs de eigenaars/-naressen van de allerkleinste werkplaatsen
verdienen er vaak méér dan in vele loonarbeidsbetrekkingen mogelijk zou

173

zijn. In tegenstelling tot hetgeen in de overige 'cases' het geval lijkt
te zijn, ontvangen de meewerkende familieleden er ook vrijwel altijd een
'loon , dat niet ver onder het officiële minimumloon ligt (Laenen, Boers
en Triepels, 1983:37 en 181).
De stabiliteit en de zekerheid van de verdiensten in deze eenheden zijn
in veel gevallen gering. De Paiva Abreu (1982:8) vermeldt dat er sprake
is van flinke schommelingen. Alonso registreerde dat dit type eenheden
in het jaar voorafgaande aan zijn interviews gemiddeld slechts 8 maanden
gewerkt had (1979:192). Montoya Castro stelde vast dat ten tijde van
zijn onderzoek in 30% van de kleinschalige eenheden (inclusief die welke
met een of enkele betaalde krachten werken) het werk volledig stil lag.
En uit de studie van Sara-Lafosse over thuiswerksters in Peru mogen we
afleiden dat een belangrijk deel van hen niet het hele jaar door gewerkt
had; 5% van de geïnterviewden had zelfs minder dan 5 maanden werk gehad
(1982:94). Zoals we verderop nog zullen zien, hangt de vaak hoge mate
van instabiliteit en onzekerheid van de inkomsten nauw samen met het
feit dat het vrijwel altijd gaat om eenheden die voor een uitbesteder of
een vaste opkoper werken (zie Hoofdstuk 10).
In de kleinschalige eenheden en de kleine bedrijfjes (tot zo'n 10 personen) waar met loonarbeidskrachten gewerkt wordt is de inkomenssituatie
van de betaalde krachten meestal slecht. De meisjes in de 'maquila'werkplaatsen in 'Neza' verdienen 20 tot 80% van het basis-minimumloon in
Mexico-stad, afhankelijk van hun ervaring (Alonso, 1979:130,131). In
Huexotla liggen de verdiensten van vrouwelijke werknemers ongeveer binnen diezelfde grenzen, terwijl de mannelijke krachten 60 â 90% van dat
minimumloon halen (Montoya Castro, 1981:50,57). Ook in Guadalajara wordt
het minimumloon niet betaald (Lailson, 1980:62). Alleen voor Nicaragua
geldt dat de directe beloningen, net als in Aguascalientes de regel is,
wèl ongeveer op het minimumloon uitkwamen (Laenen, Boers en Triepels,
1983:181). In geen der gevallen blijkt sprake te zijn van verzekering
bij de Seguro Social, terwijl niet-directe betalingen, in de vorm van
een winstdeling of een extra maandloon, niet plaatsvinden.
In tegenstelling tot hun loonarbeidskrachten verdienen de meeste eigenaren van dit type eenheden redelijk tot zeer goed (het één hangt natuurlijk direct samen met het ander). Concrete cijfers geven Alonso en Montoya Castro. Van de 'bosses' in Nezahualcoyotl verdient maar 13,6% minder dan het basis-minimumloon, waartegenover 28,1% meer dan 2 maal dat
minimum haalt - en daarmee geacht mag worden te kunnen investeren in
de uitbreiding van de eenheid (Alonso, 1979:262). De eigenaars van de
'semi-industriële' werkplaatsen (gem. 4 pp.) in Huexotla houden aan hun
werk een winst over welke overeenkomt met een inkomen dat zo'n 3 keer
het basis-minimumloon bedraagt, terwijl die van de 'industriële' werkplaatsen (gem. 8 pp.) maar liefst 8 à 9 maal dat minimumloon overhouden
(Montoya Castro, 1981:52,56).
Voor de zekerheid van de inkomens geldt waarschijnlijk in het algemeen
dat - zoals Alonso voor Nezahualcoyotl constateerde - deze groter is
naarmate de eenheid groter is. Zo waren de 4 'industriële' werkplaatsen
in Huexotla ten tijde van het veldwerk van Montoya Castro volop in bedrijf, terwijl een deel van de 'semi-industriële', zoals ik hierboven al
vermeldde, zonder werk zat. Omtrent de stabiliteit van de inkomens geven
de geraadpleegde studies geen specifieke informatie. Wel wordt melding
gemaakt van pieken in de werkbelasting, die wel degelijk schommelingen
in de inkomsten suggereren. Zo stelt Alonso dat 'Working hours in the
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''maquila1' workshops during rush season are indefinite' (1979:193),
terwijl De Paiva Abreu schrijft dat 'Accounts of periods of great pressure showed that working for 16 or 18 hours a day was not uncommon'
(1982:14).
Tenslotte zij nog vermeld dat volgens Lailson in de wat grotere eenheden
in Guadalajara (eenheden met meer dan 10 machines) wel aan de officiële
voorschriften ten aanzien van de beloning van de arbeid wordt voldaan
(1982:62), terwijl De Paiva Abreu tot eenzelfde constatering komt ten
aanzien van de uitbestedende kapitalistische bedrijfjes in Río de Janeiro (1982:6). Beide bevindingen sporen geheel met hetgeen ik vond in het
geval van de bedrijfjes en bedrijven met meer dan 10 personen in Aguascalientes.
De in hoge mate 'informele' arbeidsomstandigheden in de eenheden waar
alleen met familie-arbeid gewerkt wordt, welke ik in Aguascalientes
registreerde, treffen we ook elders aan. Het werk wordt veelal afgewisseld met huishoudelijke bezigheden en ook de werkbelasting varieert soms
sterk.
Dat de overgang naar een situatie met overwegend loonarbeid daarom belangrijke veranderingen op het punt van de arbeidsomstandigheden impliceert, komt bij enkele auteurs duidelijk naar voren. Alonso bijvoorbeeld
constateert dat in de grootste van de door hem bezochte werkplaatsen
(met 7 tot 9 personen) de produktie plaatsvindt in een speciaal daarvoor
vrijgemaakte kamer in het huis van de eigenaresse ('...to avoid interference with the rest of the family'), dat vaste werktijden zijn ingevoerd en dat de eigenaresse continu aanwezig is - waarmee haar arbeidsinzet dus haar flexibiliteit verliest: '...the headseamstress becomes a
full-time manager of her shop' (1979:8). Montoya Castro (1981:41,50)
registreerde voor de 'industriële werkplaatsen' in Huexotla (met gemiddeld 8 personen) dat deze de produktie mede gerationaliseerd en geïntensiveerd hebben door het opvoeren van het arbeidsritme en het opleggen
van 'normen en discipline' (controle van moment van binnenkomst en van
weggaan, bewaken van het arbeidsritme, e t c ) . De Paiva Abreu vertelt ons
dat in Brazilië de grotere bedrijven (groter dan de 'kleine kapitalistische bedrijfjes' die werk geven aan de thuiswerksters, waar tot zo'n 25
personen werkzaam zijn) met stuklonen werken. Lailson constateert hetzelfde voor de 'middelgrote' bedrijven in Guadalajara (in haar definitie
beschikken die over tenminste 10 machines) en voegt daar aan toe dat
hiermee het arbeidsritme verhoogd wordt (De Paiva Abreu, 1982:2; Lailson, 1980:61).
Aan de persoonlijke verhoudingen wordt vrijwel nergens gerefereerd. De
'horizontale' aard van de relaties in de eenheden met uitsluitend leden
van één huishouden en de 'verticale' verhoudingen tussen eigenaar en
werknemers in de overige eenheden zijn waarschijnlijk dermate vanzelfsprekend, dat deze niet expliciet besproken worden. Alleen Alonso geeft
een toelichting op de aard van de 'verticale' baas-werknemer relatie;
deze is tussen de 'bosses' en hun arbeidsters in de 'maquila'-eenheden
'...very informal and paternalistic' (1979:131).
Informatie over de kenmerken die duiden op een 'semi-kapitalistische'
produktie-organisatie (zoals weergegeven in 6.3.4) vinden we alleen
bij Alonso, Lailson en Montoya Castro.
Alle drie constateren dat de loonarbeidskrachten in de eenheden tot zo'n
10 werkzame personen vrijwel altijd onder klandestiene voorwaarden te
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werk gesteld zijn. Alonso wijst daarnaast op de informele en paternalistische relatie tussen 'bazin' en arbeidsters (we zagen dat zojuist
reeds) en vermeldt bovendien dat jonge vrouwen die de 'basic skills of
the trade' nog moeten leren lage beloningen accepteren (maar niet voor
lange tijd: ze blijven gemiddeld nog geen jaar; 1979: 130). Van vormen
van redistributie blijkt echter niets in zijn studie en ook blijkt nergens uit dat er krachten in dienst worden genomen die geen (of moeilijk)
toegang tot de arbeidsmarkt hebben of krachten waarmee de bazin reeds
een persoonlijke relatie had. Lailson vertelt ons dat de betaalde krachten vaak gerecruteerd worden onder familieleden (niet tot het huishouden
van de eigenaar behorend) en vrienden (1980:95), maar geeft geen relevante informatie over de aard van de arbeidsomstandigheden of over redistributiemechanismen. Bij Montoya Castro tenslotte vinden we alleen
dat de loonarbeidskrachten in de kleinere werkplaatsen soms de status
van leerling hebben.
Al met al is deze informatie dermate summier dat het bestaan van een min
of meer duidelijk herkenbare tussencategorie van 'semi-kapitalistische'
loonarbeid-eenheden er niet uit afgeleid kan worden. Voor Nezahualcoyotl
geldt bovendien dat het vanwege de toegenomen overheidscontrole voor de
kleine werkgevers steeds moeilijker wordt om zich te onttrekken aan hun
verplichtingen jegens de fiscus en jegens hun eigen werknemers, net als
in Aguascalientes het geval is. De waarschijnlijkheid van het bestaan
van zo'n 'semi-kapitalistische' subsector neemt daarmee verder af: de
'bosses' zien zich steeds vaker genoodzaakt er mee op te houden, of de
produktie zover in te krimpen dat volstaan kan worden met de arbeid die
vanuit het eigen huishouden ingezet kan worden (1979:123).

6.5.3 Overige aspecten
Ook informatie omtrent het doel dat de producenten nastreven is in de
geraadpleegde literatuur tamelijk schaars. Wat erover gezegd wordt, is
in elk geval niet in tegenspraak met datgene wat ik voor Aguascalientes
kon constateren.
Wat betreft de kleinste eenheden, vooral die welke geen loonarbeidskrachten in dienst hebben, wijst de beschikbare informatie in de richting van beperkte doelstellingen, zoals de overleving van het huishouden
(Alonso, 1979:115); Schmukler, 1979:324) of misschien ook net iets meer
(als men het er tenminste voor over heeft lange dagen te werken; Suárez
Ramírez, 1983:340), dan wel het kunnen werken onder minder rigide omstandigheden dan een loonarbeidsbetrekking met zich meebrengt (Schmitz &
Camargo, 1981:12). Met andere woorden: groei wordt door de eigenaars/
eigenaressen van deze eenheden zelden nagestreefd.
Voor degenen die een iets grotere eenheid bezitten, waarin ook één of
enkele loonarbeidskrachten werkzaam zijn, stellen Schmitz en Camargo dat
ze een economische en sociale mobiliteit nastreven die voor hen in de
formele sector niet haalbaar was (het gaat hier dus om ex-loonarbeid(st)ers uit de formele sector; 1979:13). Schmukler constateert eenzelfde
streven; zij voegt daar echter aan toe dat slechts een beperkte groei
wordt beoogd, en wel tot een niveau dat de ondernemer in staat stelt
duurzame consumptiegoederen te kopen en de kinderen te laten studeren.
Dit lijkt sterk op hetgeen ik waarnam onder de eigenaars van kleine
bedrijfjes in Aguascalientes.
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Alonso tenslotte wijst op de mogelijkheid dat de intentie om uitbreiding (en, in het geval van de door hem geïnterviewde 'thuisnaaisters'
in Neza', verzelfstandiging) na te streven kan ontstaan wanneer de
eenheid gunstige resultaten behaalt (1979:112,113). Een beperkte doelstelling is dus niet altijd een onveranderlijk gegeven.
Rest de kwestie van het 'klassebewustzijn' van de kleine producenten,
in het bijzonder van hen die in meerdere of mindere mate gebonden zijn
aan een uitbesteder of een vaste opkoper.
Arias, die ik in 6.3.5 reeds citeerde, spreekt in dit verband van de
'fictie van onafhankelijkheid'. Onder de kleinschalige producenten in
Guadalajara, waaronder die in de kledingsector, is deze maar weinig aan
erosie onderhevig, ondanks het feit dat ze alle '...direct of indirect
afhankelijk zijn van het kapitaal' (1981:40,41). Eenzelfde geluid komt
van Alonso, die stelt dat 'Even today most domestic seamstresses in
Neza lack the conscience of being merely workers' (1979:114).
Buiten Mexico lijkt van een vergelijkbaar 'vals' bewustzijn sprake te
zijn. Schmukler meent dat de 'producent op bestelling' in Argentinië'
zijn beperkte onafhankelijkheid beleeft als een 'totale autonomie ;
deze subjectieve visie is het sterkst onder degenen die voorheen in
loondienst gewerkt hadden (1979:334). En De Paiva Abreu bemerkte dat de
thuiswerksters in Río, die vaak in twijfel verkeren over het al dan
niet continueren van hun klandestiene status, alleen de mogelijkheid in
overweging nemen om zich als 'self-employed' bij de officiële instanties in te schrijven en nooit de mogelijkheid om als werkneemster van
de uitbestedende eenheid geregistreerd te worden (1982:12).

6.6

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de interne organisatie van de eenheden in de sector
aan de orde geweest. Aan bod kwamen achtereenvolgens de belangrijkste
produktiefactoren, aspecten van de sociale produktierelaties, het doel
van de produktie en - uitsluitend voor de kleinschalige eenheden die
voor een uitbesteder of vaste opkoper werken - het 'klassebewustzijn'
van de eigenaar/eigenaresse. In deze afsluitende paragraaf zal ik de
conclusies presenteren, waarbij de analyses in de volgende paragrafen
tegelijkertijd worden samengevat in de vorm van toelichtingen daarop.
De eerste conclusie die de analyse van de interne produktiestructuur
oplevert kan luiden dat bevestigd wordt, dat de hoogte, stabiliteit en
zekerheid van de inkomens die in de sector verdiend worden in het algemeen toenemen naarmate de eenheden groter zijn. Een voor alle betrokkenen 'aanvaardbare' situatie is echter pas regel in eenheden met een
omvang van ca. 10 personen of meer.
Voorzover de kleinere eenheden loonarbeidskrachten in dienst hebben,
zijn deze vaak onder niet-legale of 'klandestiene' voorwaarden te werk
gesteld. Voor de familiewerkplaatsen gaat dit vrijwel altijd op, terwijl onder de bedrijfjes met 5 tot 10 personen het percentage geheel of
gedeeltelijk klandestiene eenheden van geval tot geval verschilt; het
is in Aguascalientes bijvoorbeeld lager dan in Nezahualcoyotl en Huexotla (beide bij Mexico-stad) of in Nicaragua. Hoewel de inkomenssituatie van de eigenaren van deze eenheden ook niet altijd bevredigend is,
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verdienen ze meestal toch meer dan het minimumloon. De inkomsten worden
derhalve ongelijk verdeeld, maar dit wil niet zeggen dat bij een gelijke verdeling alle betrokkenen een aanvaardbaar inkomen zouden verdienen. De totale inkomsten van deze eenheden zijn daartoe vaak onvoldoende; een deel ervan kan dus geen betaalde krachten in dienst hebben, anders dan onder klandestiene voorwaarden.
De situatie van de eenheden waarin uitsluitend met familie-arbeid gewerkt wordt is over het algemeen nog slechter; van maar weinige zijn de
inkomsten zo hoog, dat (per persoon) het officiële minimumloon op uurbasis wordt gehaald. De voornaamste uitzonderingen zijn de meeste eenheden van dit type in Nicaragua en de mannelijke 'thuisbreiers' op het
platteland van Noordoost-Guanajuato. Als we echter rekening houden met
het feit dat iemand die onder legale voorwaarden in loondienst is naast
het minimumloon ook nog indirecte betalingen ontvangt en verzekerd wordt
bij de Seguro Social, dan wordt ook in die gevallen het minimumloonniveau ongetwijfeld nog maar zelden gehaald. Het 'verdeelprobleem' speelt
in dit type eenheden natuurlijk geen rol: de produktiemiddelen zijn in
het algemeen het eigendom van het hele gezin en de inkomsten die ermee
verdiend worden zijn dan ook als gezinsinkomsten te beschouwen.
De beide volgende conclusies hebben betrekking op de mogelijkheden voor
een gecombineerd proces van groei en inkomensverbetering. Uitgangspunt
daarbij is de wenselijkheid dat tenminste een omvang van ca. 10 personen wordt bereikt, omdat zoals we zojuist zagen eenheden van een dergelijke of grotere omvang in staat blijken voldoende inkomsten te genereren om de betaalde krachten onder aanvaardbare condities in dienst te
hebben en tevens de eigenaar/eigenaresse een ruim (en voor hem/haar bevredigend) inkomen te verschaffen.
De tweede conclusie luidt dat de afstand die het gros van de kleinschalige eenheden moet overbruggen om de streefomvang van 10 personen of
meer te bereiken veel groter is dan zij lijkt, omdat deze behalve een
kwantitatieve ook een belangrijke kwalitatieve component heeft. Met
name het lage niveau van de produktiefactoren - arbeidsmiddelen en
arbeidskrachten - vormt een geduchte belemmering voor groei en inkomensverbetering.
In aansluiting op de toelichting bij de eerste conclusie kan gesteld
worden dat de inkomsten in verhouding veel sterker moeten toenemen dan
het aantal werkzame personen. Er moeten immers niet alleen méér inkomens gegenereerd worden, maar ook hogere, stabielere en meer zekere.
Daarbij komt dat ook de voorgeschreven 'extra's' (13e maand, verzekering bij de Seguro Social, etc.) opgebracht moeten worden.
Iets dergelijks geldt ook voor de vereiste groei op het vlak van de
produktiefactoren. Niet alleen de kwantiteit ervan, maar vooral ook de
kwaliteit zou namelijk moeten toenemen.
Wat betreft de arbeidsmiddelen heeft het er alle schijn van dat er,
zowel in Aguascalientes als elders in Mexico en misschien ook in andere
landen van Latijns-Amerika, een duidelijke kloof bestaat tussen de
'familiewerkplaatsen' (1-5 personen) enerzijds en de daaropvolgende
categorie (de 'kleine bedrijfjes', met name die met 10 personen of
meer) anderzijds. De machines zijn van verschillend type (in de breisector: laag-produktieve 'máquinas familiares' en handbediende semiindustriè'le machines tegenover electrisch aangedreven semi-industriële
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en hoog- produktieve industriële machines) en/of vertonen bij elkaar
genomen duidelijke verschillen in diversiteit (in de confectiesector;
de kleine bedrijfjes beschikken, in tegenstelling tot vrijwel alle familiewerkplaatsen, altijd over één of meer gespecialiseerde industriële
machines anders dan een rechtstik- of borduurmachine). Familiewerkplaatsen bezitten bovendien nooit een werktuig van het industriële type
(een electrisch snij-apparaat of een strijkpers), waar de kleine bedrijfjes er minstens over één beschikken. Tenslotte zijn familiewerkplaatsen maar zelden in een speciale werkruimte aan of bij het huis van
de eigenaar/ eigenaresse gevestigd, terwijl de kleine bedrijfjes dat
wel zijn, of zelfs al in een aparte bedrijfsruimte elders gehuisvest
zijn. Eén en ander betekent dat groei tot een stadium, waarin voldoende
rendabel geproduceerd kan worden, desproportionele investeringen vergt
in machines, werktuigen en een werkruimte.
Ook wat betreft het niveau van de arbeidskrachten moet waarschijnlijk
een grote kwalitatieve sprong gemaakt worden, in het bijzonder waar het
gaat om het met succes kunnen verrichten van activiteiten in de sfeer
van de indirecte arbeid (boekhouding, inkoop en verkoop, verkennen van
de afzetmarkt, e t c ) . In Aguascalientes blijkt het opleidings- en scholingsniveau van de hoofden van kleinschalige eenheden in het algemeen
erg laag te zijn, terwijl ervaring met werkzaamheden op het vlak van de
indirecte arbeid zelden is opgedaan. Op beide punten is het verschil
met de eigenaren/eigenaressen van de eenheden van de daaropvolgende
categorie opvallend groot. Of ook elders van een dergelijk contrast
sprake is valt helaas niet na te gaan. Het enige dat met vrij grote
zekerheid gezegd kan worden is dat het gebrek aan ervaring op het vlak
van de indirecte arbeid een algemeen verschijnsel is onder de hoofden
van kleinschalige eenheden.
Een derde en vierde punt die hier van belang zijn betreffen respectievelijk het doel dat nagestreefd wordt en de mate van rigiditeit van de
arbeidsinzet.
Voor het doel van de produktie geldt dat men in de kleinschalige eenheden meestal niet op groei of uitbreiding uit is, terwijl men dat in de
bedrijfjes en bedrijven van de overige categorieën wel doet of gedaan
heeft. Omdat er een duidelijk verband is met de situatie en de doelstellingen van het huishouden laten we dit punt rusten tot Hoofdstuk 9,
waar de relaties tussen eenheid en huishouden aan de orde komen.
Wat betreft de arbeidsinzet toonde de analyse van de arbeidsomstandigheden en persoonlijke verhoudingen aan dat deze in de meerderheid der
kleinschalige eenheden, namelijk die waarin alleen met familie-arbeid
gewerkt wordt, in hoge mate variabel en flexibel is. We zagen echter
ook dat diezelfde arbeidsinzet al veel minder flexibel is - en kan zijn
- wanneer zelfs maar enkele betaalde krachten van buiten werkzaam zijn
in een eenheid. De tijdstippen van aanvang en beëindiging van het werk
moeten voor de krachten van buiten in principe vastgelegd worden. De
eigenaar of eigenaresse is daar dan zelf ook aan gebonden - kan althans
niet later beginnen of eerder ophouden - omdat de eigen aanwezigheid
vereist is, wil het arbeidsritme niet tezeer verslappen. Om dezelfde
reden kan hij of zij tussendoor moeilijk nog andere bezigheden hebben.
Deze vereisten zullen heel wat kleinschalige ondernemers, met name
vrouwelijke, ongetwijfeld voor grote problemen stellen. Omdat ook hier
een relatie met het huishouden bestaat (met de rolverdeling daarbinnen), zullen we op dit punt eveneens in Hoofdstuk 9 terugkomen.
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De derde conclusie heeft alleen betrekking op Aguascalientes; de studies waarmee ik mijn onderzoeksresultaten vergelijk geven op dit punt
te weinig informatie om er conclusies aan te kunnen verbinden. Zij
luidt:
een 'semi-kapitalistische organisatie' heeft in het verleden, met name
in de jaren '50 en '60, waarschijnlijk in menig geval de ontwikkeling
van kleine familiewerkplaats tot legaal opererend bedrijfje vergemakkelijkt, maar speelt tegenwoordig nauwelijks nog een rol.
Met 'semi-kapitalistische organisatie' bedoel ik een situatie waarin
noch de arbeidsvoorwaarden noch de arbeidsomstandigheden en persoonlijke verhoudingen die van formeel-kapitalistische vormen van bedrijvigheid zijn. Niet-legale arbeidsvoorwaarden gaan dan gepaard met relatief
soepele arbeidsomstandigheden, vormen van 'redistributie' en een
vriendschappelijke behandeling. Andere kenmerken zijn dat de arbeidsrelatie vaak gebaseerd is op een reeds bestaande persoonlijke relatie
en dat de werknemers bij voorkeur gerecruteerd worden uit kansarme
groepen op de arbeidsmarkt. In deze situatie zijn beide partijen - baas
en werknemer(s) - aan elkaar verplicht: de eerste omdat de laatste
lage, instabiele en onzekere inkomens accepteren, de tweede omdat de
slechte beloningen op meerdere wijzen gecompenseerd worden. Een dergelijke 'patroon-cliënt'-relatie verleent het systeem van klandestiene
loonarbeid natuurlijk een grote stabiliteit. Het geeft de bazen de
mogelijkheid hun kapitaal gedurende langere tijd relatief snel te doen
groeien.
De combinatie van kenmerken die de interne organisatie een 'semi-kapitalistisch' karakter geeft, werd in de jaren '50 en '60 in Aguascalientes waarschijnlijk veelvuldig aangetroffen in de kleine bedrijfjes en
de familiewerkplaatsen waarin ook één of enkele betaalde krachten
werkten. Later werd het klandestiene bestaan bemoeilijkt doordat de
overheidscontrole toenam, het aanbod van arbeidskrachten die bereid
waren voor minder dan het minimumloon te werken daalde en het minder
gebruikelijk werd arbeidskrachten te werven onder personen waarmee men
al een persoonlijke relatie had. Deze erosie van het verschijnsel van
de 'semi-kapitalistische organisatie' heeft het onder klandestiene
voorwaarden in dienst nemen van betaalde krachten veel moeilijker gemaakt: die voorwaarden worden niet of onvoldoende gecompenseerd door
de aard van de arbeidsomstandigheden en de persoonlijke verhoudingen,
want deze wijken niet of nauwelijks af van die in menig legaal opererend bedrijfje.
Als vierde conclusie kan gesteld worden dat ook alleen de verbetering
van de inkomens die in de kleinschalige eenheden verdiend worden op
hindernissen kan stuiten die te maken hebben met de aard en organisatie
van de interne structuur. Problemen kunnen voortkomen uit het aantal en
het niveau van de arbeidsmiddelen, het niveau van de arbeidskrachten en
- alleen in het geval van eenheden die gebonden zijn aan een uitbesteder of een vaste opkoper - een 'vals bewustzijn' voor wat betreft de
eigen positie.
Om met het laatste te beginnen: onder niet-zelfstandige kleinschalige
producenten is de 'fictie van onafhankelijkheid' een zeer wijdverbreid
verschijnsel. De relatieve vrijheid die ze genieten geeft hen een gevoel van grote autonomie, ondanks dat ze, in de woorden van Alonso,
merely workers' zijn. Willen deze mensen ertoe gebracht worden betere

180

- meer rechtvaardige - stuklonen te eisen en op te komen voor de rechten welke ook voor thuiswerkers in de wet zijn vastgelegd, dan zullen
ze eerst bewust gemaakt moeten worden van de aard van hun eigen positie
en de daarbij behorende rechten en plichten.
In geval van diezelfde afhankelijke eenheden zou verbetering van de
inkomenspositie wellicht ook gezocht kunnen worden in verzelfstandiging
van de produktie. Verzelfstandiging kan echter op meerdere problemen
stuiten. Het lage opleidings-, scholings- en ervaringsniveau is bijvoorbeeld een belangrijke belemmering. Daarnaast is het zo dat het met
1 of 2 machines vaak moeilijk is om een heel produkt te maken (als dat
gespecialiseerde machines zijn) of dat op rendabele wijze te doen (in
het geval van naaimachines van het type 'familiar').
Voor de eenheden die (reeds) zelfstandig werken zijn de problemen weinig anders dan voor de afhankelijke. Als ze al iets betere inkomens opleveren dan de thuiswerkeenheden, dan zal een verdere verbetering vaak
weer gehinderd worden door het aantal en de aard van de machines waarover men beschikt en door lage opleidings- en ervaringsniveaus.
Het bovenstaande laat er geen twijfel over bestaan dat op de vraag,
waarom kleinschalige eenheden maar in zo geringe mate in staat zijn
- en geweest zijn - meer en/of op aanvaardbare wijze beloonde arbeidsplaatsen te creëren, geen simpel antwoord te geven is. Alleen de eigenschappen van de eenheden zelf kunnen al meerdere belemmeringen opwerpen
voor groei en/of inkomensverbetering. Enig beleid dat er naar streeft
de ontwikkelingsmogelijkheden van deze eenheden te vergroten zal daarmee rekening moeten houden. In de volgende hoofdstukken zullen we bezien op welke wijze de externe relaties van de eenheden in deze sector
de ontwikkelingsmogelijkheden beïnvloeden.

181

Noten

(1) Ze zijn ook erg duur, zo'n 1 miljoen pesos eind 1983 (hetgeen overeenkwam met
20.000 gulden). Ken industriële 'basismachine' (borduurmachine of rechtstikmachine)
kostte in die tijd ongeveer 140 duizend pesos. De andere gespecialiseerde machines
lagen (|ua aanschafprijs daar tussenin.
(2) liet verband tussen aantal machines en aantal personen lijkt op het eerste gezicht
niet erg eenduidig, maar dat komt voornamelijk omdat een aantal eenheden in recente
tijd het aantal werknemers heeft moeten verminderen. Mochten hun problemen tijdelijk
zijn, dan zullen ze later weer meer mensen in dienst nemen, zonder het aantal machines
uit te breiden. Als ze blijvend zijn, zal men op den duur de overbodig geworden
machines wel verkopen.
(3) lien denken in dichotome termen wordt er echter geenszins door gerechtvaardigd. De
gevonden overgangen zijn wel markant, maar niet totaal of extreem. Zo is er een aantal
kleine bedrijfjes dat, net als alle grotere (middelgrote en grotere) bedrijven die ik
bezocht, over een apart bedrijlsgebouw beschikt; een ongeveer even groot aantal is
evenwel gevestigd in een aparte ruimte aan of in de woning van de ondernemer/-neemster. lin hoewel de kleine bedrijfjes vrijwel zonder uitzondering een electrisch snijapparaat bezitten - net als alle grotere -, blijken slechts weinige tegelijk ook een
stoompers te hebben; dit laatste werktuig werd in alle bezochte bedrijven van middelgrote en grotere omvang wèl aangetroffen. Tenslotte levert de beschouwing van de typen
machines die 111 gebruik /ïjn een vergelijkbaar beeld op. Als men dus al in termen van
'kapitalistisch-niet kapitalistisch', 'industriëel-niet industrieel', 'formeel-informeel' en dergelijke wil denken, dan wijzen mijn bevindingen ten aanzien van het arbeidsmiddelenbezit er op dat met dergelijke categorieën niet het totaal der eenheden
in de bestudeerde sector te vangen of in te delen is. Ze zijn als extreme categorieën
op te vatten, waartussen een niet onbeLangrijke 'grijze-' of overgangszone onderscheiden moet worden.
(4) Met betrekking tot de indirecte arbeid kan gesteld worden dat een oudere persoon
wellicht een grotere en bredere ervaring heeft dan een jongere. De factor 'opleiding
en ervaring' zal ik zoals gezegd echter nog apart behandelen, los van de leeftijd.
(5) Hier speelt vaak nog jets anders mee, namelijk dat de 'eer' van de echtgenoot in
het geding is. lien man wiens vrouw buiten werkt, is kennelijk niet in staat in het
onderhoud van zijn gezin te voorzien, zo wordt regelmatig geredeneerd.
(6) Г.еп verklaring voor deze bevinding ligt wellicht in het gegeven dat in Mexico de
wat oudere kinderen veelal bijdragen aan cle inkomensverwerving van het huishouden
(indien tenminste de gelegenheid daartoe bestaat). Ook als ze reeds uit huis zijn,
blijven ze hun ouders zo nodig financieel bijstaan. Boven de 40 heeft men al gauw één
of enkele kinderen van 15 jaar en ouder, die in principe dus kunnen werken om een
inkomen te verdienen. Men is dan zelf niet gedwongen om een marginaal betaalde inkomensverwervende activiteit te verrichten.
(7) De grotere bedrijven hanteren een norm van ongeveer 1 maand als trainingsperiode
in hel bedrijf. Het IMSS, dat naast vele andere praktische cursussen ook borduur- en
confectLocursussen verzorgt, heeft deze laatste een duur van 150 uur gegeven, hetgeen
neerkomt op U à 5 weken.
(8) Ren derde mogelijkheid zou gevormd kunnen worden door produktie-coöperaties of collectieven. In Aguascalientes LS enkele jaren geleden inderdaad een groot coöperatief bedrijf gesticht. Ten tijde van mijn onderzoek was dit echter gesloten. Over het
verdere lot ervan bestond nog geen zekerheid, al werd beweerd dat met behulp van
fondsen die de Wereldbank ter beschikking zou stellen een nieuwe start genaakt zou
gaan worden. Voorzover mi] bekend bestaan er in de regio geen andere coöperaties of
collectieven in deze sector.
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(9) In Mexico worden verschillende minimumloon-tarieven gehanteerd. Welk tarief moet
gelden hangt onder andere af van het soort werk en de benodigde scholing /ervaring,
liet laagste, het basistarieC, is dat voor ongeschoolde arbeid.
(10) Nog 2 andere eenheden zagen hun inkomsten nogal variëren. Dat lag echter aan de
betrokken personen zelf, aangezien /e méér werkten als ze extra geld nodig hadden en
minder als /e geen /in hadden.
(11) Zo wordt door één der geconsolideerde industrieën de praktijk gehanteerd dat de
door de werkgever af te dragen premies voor de Seguro Social en andere indirecte betalingen in mindering worden gebracht op het verdiende loon, in plaats van deze te betalen bovenop dat loon, zoals de wet voorschrijft. Op de loonstrook wordt de korting
niet vermeld en de inhoud van het bctaal/akjc correspondeert dan ook niet met het op
de strook vermelde bedrag. Doordat de werknemers toch tekenen voor het vermelde (fictieve) bedrag, dekt de onderneming zich in tegen controle door de overheid. Gezien
deze praktijken mag hot niet verba/en dat het verloop in het arbeidsbestand enorm is,
zo η 10% per maand (informatie verkregen van ex-bedrijfsleider van één van de bedrijven van deze onderneming).
(12) D u bleek uit de bevindingen van een aantal sociologiestudenten van de plaatselijke universiteit. Deze hebben in het kader van een onderzoek-'workshop' een aantal
grotere bedrijven be/ocht, waarbij ook de bedrijfsruimtes zelf bekeken werden (deze
bevindingen /ijn wel op schrift gesteld, maar niet gepubliceerd).
(13) legen de Kersttijd bijvoorbeeld worden vaak zeer lange werkdagen gemaakt en werkt
men soms 7 dagen in de week.
(14) Het /orgen voor medische hulp, of het betalen van de kosten daarvan, is ook een
vorm van redistribute. Deze kan echter per definitie alleen voorkomen onder de
(semi-)klandestiene eenheden; de niet-klandostiene betalen immers de premies voor de
Seguro Social, waardoor de werknemers al verzekerd zijn tegen kosten van medische
hulp. Overigens is aan de eigenaren van de (semi-)klandestiene eenheden wel gevraagd
waL ze doen ingeval een werknemer ziek wordt of om andere reden medische bijstand
behoeft. Гпкеіе antwoordden dat dit nog nooit gebeurd was en dat /e zich die vraag
derhalve nog niet gesteld hadden. De overige verklaarden in zo'n geval de kosten op
zich te (/uilen) nemen.
(15) Waarschijnlijk heeft het gebruik van dit type machines te maken met het feit dat
het meestal gaat om eenheden die complete kledingstukken in elkaar zetten, dit in
tegenstelling tot de meeste kleinschalige eenheden in Aguascalientcs. Met een reclitbLikmaclune kunnen geen knoopsgaten gemaakt worden of knopen aangc/et, zigzagsteken
gemaakt worden, e t c , terwijl dit op vele met-industriële machines wel kan.
(16) De/e auteur vond dat de machines m de 4 'industriële werkj)laatsen ' gemiddeld
maar 1 jaar oud waren, terwijl die in de kleinste eenheden vaak al meer dan 25 jaar
dienst deden. De produktivitcitsverschillen kunnen bij bepaalde handelingen daarom
enorm oplopen: de laatstgenoemde eenheden waren zo'n 15 minuten bezig om één knoopsgat
te mak(n, torwijL de eerstgenoemde dwir met hun rccenl iangesch.it l e automatische
knoopsgatmachines /egge en schrijve 4 seconden voor nodig hadden' (Montoya Castro
1981: 57 en 40).
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7

DE POSITIE TEN AANZIEN VAN DE AFZETMARKT

7.1

Inleiding

Na de analyse van de interne produktiestructuur in het vorige hoofdstuk
is nu het moment gekomen om een aanvang te maken met de beschouwing van
de externe relaties van de eenheden in de sector.
In de Hoofdstukken 7 tot en met 10 richten we de aandacht op de belangrijkste categorie van externe relaties, namelijk die op het economische
vlak. Het onderhavige hoofdstuk vormt de neerslag van de analyse van de
positie in het spel van vraag en aanbod op de afzetmarkt. Samen met het
volgende, dat over de markten aan de inputzijde zal gaan, bedoelt het
de grenzen bloot te leggen waarbinnen de verschillende categorieën eenheden moeten opereren in het economische krachtenveld. De Hoofdstukken
8 en 9 behandelen respectievelijk de relaties met het huishouden van de
ondernemer en die met uitbesteders of uitbestedende eenheden en zogenaamde 'vaste opkopers'. Deze relaties blijken met name voor vele
kleinschalige eenheden de manoeuvreerruimte in dat economische krachtenveld goeddeels vast te leggen, en wel zodanig dat hiervan in het
algemeen een negatieve invloed uitgaat op hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit hoofdstuk valt in vier delen uiteen. Aan de orde komt eerst een algemene beschouwing van de kleding- en textielartikelenproduktie in de
regio Aguascalientes tegen de achtergrond van de vraag naar en het aanbod van kleding en textielartikelen in Mexico (par. 7.2). Daarna zal
het beeld dat daaruit voor Aguascalientes naar voren komt gedifferentieerd en aangevuld worden. Voor de verschillende categorieën van
eenheden gaan we na wat voor produkten ze maken, hoe en waarheen de
afzet plaatsvindt en welke de concurrentieverhoudingen zijn waarbinnen
ze moeten opereren (7.3).
Net als in de beide vorige hoofdstukken volgt op de analyse voor Aguascalientes een vergelijking met de resultaten van verwante studies (7.4)
en wordt besloten met de samenvatting en conclusies (7.5).

7.2

De kleding- en textielartikelenproduktie in Aguascalientes
tegen de achtergrond van de nationale vraag- en aanbodstructuur

Zoals de titel van deze paragraaf aangeeft, komen hierin twee onderwerpen aan de orde. We beginnen met een beschouwing van de relevante aspecten van de nationale markt voor kleding en textielprodukten, in
7.2.1. Vervolgens wordt in 7.2.2 aangegeven wat daarin de plaats van
Aguascalientes is.

7.2.1

De nationale vraag- en aanbodstructuur

De finale vraag naar kleding- en textielartikelen in Mexico wordt uitgeoefend zowel door particuliere consumenten als door bedrijven en instellingen. Hier zal ik alleen aandacht schenken aan de vraag van de
kant van de eerste. Die van de laatste is weliswaar zeker niet onbe-
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langrijk (1), maar maakt toch slechts een klein deel van de totale
vraag uit. Bovendien is ze voor de bedrijven en werkplaatsen in Aguascalientes van weinig of geen belang.
Beperken we ons dus tot de vraag van de individuele consumenten, dan
ligt het voor de hand dat deze een gedifferentieerd karakter vertoont.
Dat gaat in sterke mate op voor die naar kledingartikelen en in mindere
mate voor die naar textielartikelen zoals beddegoed, tafellakens en
dergelijke. Voor alle typen produkten geldt dat er verschillen zijn in
de verlangde kwaliteit en ook in de gewenste mate van exclusiviteit.
Voor de kledingartikelen geldt daarnaast dat allerlei maten, modellen
en typen stof gevraagd worden en dat men als het kan meerdere soorten
kleding of kledingstukken zal kopen voor verschillende gelegenheden en
uiteenlopende weersomstandigheden. Bovendien verschillen consumenten
onderling soms sterk wat betreft de mate waarin ze modieuze kleding
kopen, of ook kleding van bekende, statusverlenende merken.
Aan deze grote diversiteit in de vraag ligt een verscheidenheid aan
factoren ten grondslag. Te denken valt aan persoonsgebonden kenmerken
als leeftijd, geslacht, postuur en ook smaak, of aan natuurlijke omstandigheden als het klimaat en de seizoenswisselingen. Van groot belang moet ook de sociale en inkomensstratifïcatie worden geacht. Bij
een hoger inkomen kan men nu eenmaal meer kleren kopen en een grotere
variëteit en functionaliteit nastreven. Zeker zo belangrijk is waarschijnlijk het feit dat kleding bij uitstek geschikt is om uitdrukking
te geven aan de sociale status van de drager. De vraag vanuit de hogere
sociale klassen verschilt daarom duidelijk van die uit de lagere. De
eerste kopen meestal kleding van een betere kwaliteit (ook wat betreft
het type stof of garen) en van bekendere en meer exclusieve merken. Ze
volgen bovendien vaak veel meer de (internationale) modetrends en zijn
gaarne bereid hoge prijzen te betalen voor de artikelen van hun keuze.
Daarmee vormen ze voor fabrikanten en handelsondernemingen uiteraard
een zeer aantrekkelijke doelgroep.
De vraag naar kleding is zowel naar aard als naar omvang vrijwel constant aan verandering onderhevig. Voor de textielartikelen geldt dit in
veel mindere mate.
De aard van de vraag verandert het sterkst onder invloed van veranderingen in de mode; deze wisselt in feite twee maal per jaar, namelijk
in het lente-zomerseizoen en in het herfst-winterseizoen. Wat geleidelijker wijzigt 7e zich als gevolg van de toenemende waarde die aan de
naam of merken van bepaalde ontwerpers en producenten wordt gehecht.
Opvallend is dat ook de middenklassen, met name de stedelijke, steeds
meer naam- en merkbewust worden. Vooral kleding van Europese en Noordamerikaanse merken als Cardin, Lacoste, Levi's en dergelijke is in
trek. Mexicaanse ondernemers hebben daarop handig ingespeeld door merknamen als 'Yale', 'Vanity' en 'Brittannia' te introduceren; menig koper
is ervan overtuigd dat het hier om buitenlandse merken gaat.
Van grote invloed op de omvang van de vraag zijn de economische cycli.
Zo is de algemene economische groei in Mexico in de afgelopen decennia
gepaard gegaan met een meer dan evenredige toename van de kledingproduktie (6,1% reële jaarlijkse groei tegenover 9,5% voor de periode
1960-1978; CNIV, z.d.:3). Aan de andere kant lijkt de huidige economische crisis, evenals de korstondige recessie in 1976 (García Hernández,
1979: 111,112), vrijwel direct relatief sterke negatieve repercussies
op de omvang van de vraag - en daarmee van de produktie - te hebben.
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Zoals al eerder vermeld (tabel 6, noot a; zie Hoofdstuk 4) daalde de
waarde van de produktie van textiel, kleding en lederwaren in 1982 met
maar liefst 5,8% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de daling voor de totale nijverheidssector 'slechts' 2,9% bedroeg.
Jaarlijks terugkerende schommelingen in de vraag treden op in het voorjaar, in de herfst en in de decembermaand. De beide eerste hangen samen
met het begin van de seizoenen, de laatste zijn het gevolg van de uitkering in de formele loonsector van een 'dertiende maand' en met de
bestedingsdrift die tegen de Kerstdagen en het Driekoningenfeest wordt
opgewekt door agressieve reclamecampagnes (die voor kledingartikelen
nemen daarbij een belangrijke plaats in).
Tenslotte kan opgemerkt worden dat de vraag uit het buitenland reeds
lange tijd gering is (2). De exportmogelijkheden worden vooral beperkt
door een onvoldoende kwaliteit van de 'inputs' (met name stoffen) van
nationaal fabrikaat. De import van betere is niet toegestaan of wordt
sterk bemoeilijkt door de moeizame bureaucratische procedures die daarmee gepaard gaan (Hidrocálido, 9-1-1984).
Aan de aanbodzijde is er een enorme versnippering van de produktie.
Volgens de industriecensus van 1975 telde Mexico circa 9000 produktieeenheden (García Hernández, 1979:209). Dat is dan nog maar het topje
van de ijsberg, zogezegd, want zoals eerder opgemerkt geven de officiële cijfers aanleiding tot een zware onderschatting. Een indicatie voor
de versnippering is ook dat de kledingsector en de schoenenindustrie te
zamen de laagste concentratiegraad vertonen van alle nijverheidssectoren (Vera en Nuñez, 1978:35).
Deze versnippering is zeker niet onlogisch. Zo zijn er vanwege de beschikbare technologie geen grote schaalvoordelen te behalen. Daarnaast
gaat het hier om een nogal kwetsbare sector, gezien de schommelingen in
aard en omvang van de vraag. De risico's van een hoge mate van onderbenutting van produktiecapaciteit, het moeten doorbetalen van tijdelijk
onproduktieve arbeidskrachten, het moeten aanpassen van de machinerieen, e t c , zijn daarom groot (3). Als een bedrijf of bedrijfje meer kan
afzetten dan het zelf kan produceren, zal het vaak een deel van het
werk uitbesteden aan anderen, in plaats van de eigen capaciteit te
vergroten. En in de derde plaats kent de produktie van kleding en textielartikelen vele specialisaties. Dit hangt natuurlijk nauw samen met
de enorme diversiteit in de typen en soorten produkten die gevraagd
worden. Weinig ondernemers zullen overwegen een dermate grote verscheidenheid aan machines, werktuigen, gespecialiseerde arbeidskrachten en
dergelijke in huis te halen, dat zij een breed scala aan produkten zelf
kunnen vervaardigen: voor elk type produkt lopen ze immers de risico s
waarvan ik zojuist gewag maakte (natuurlijk kunnen bepaalde artikelen
elkaar ook aanvullen, reden waarom men vaak toch wel enkele verschillende artikelen produceert.
De enorme versnippering van de produktie impliceert dat er geen sprake
is van een monopolistische of oligopolistische marktpositie van één of
enkele grote producenten, ook niet voor bepaalde produkten. Wel is het
zo - we zagen dat reeds in par. 5.4.1 - dat een relatief klein aantal
ondernemingen, voor een deel werkend met buitenlands kapitaal of onder
licentie van buitenlandse ondernemingen, een belangrijke greep heeft
gekregen op de deelmarkt van de hogere inkomensgroepen. Toch lijkt er
ook op die deelmarkt voor bepaalde artikelen (zoals babykleding) nog
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wel speelruimte voor andere producenten. Ook weten kleine of middelgrote bedrijven soms een dermate hoog kwaliteits- of exclusiviteitsniveau
te bereiken dat hun produkten (ook) aan consumenten uit de hogere inkomensklassen worden verkocht.
Lettend op de ruimtelijke aspecten van de afzet, zien we dat relatief
weinig producenten hun waren afzetten over het hele land. Alleen de zojuist genoemde ondernemingen die de deelmarkt van de hogere inkomensgroepen steeds meer domineren doen dat, evenals een aantal grote bedrijven die gespecialiseerd zijn in de produktie van één of enkele artikelen. Kleine bedrijfjes verkopen hun produkten in de regel op de lokale of regionale markt, terwijl vele middelgrote en grote bedrijven
daarnaast ook één of enkele verderaf gelegen delen van het land bestrijken. Slechts wanneer de afzet verloopt via de tussenhandel of wanneer aan grote detailhandelsondernemingen wordt verkocht, kan het zijn
dat hun produkten elders terechtkomen.
Hoewel Mexico-stad een erg sterke positie inneemt, kan toch gesteld
worden dat geen enkel produktiecentrum de gehele nationale markt volledig domineert. Producenten uit verschillende delen van het land betreden zelfs eikaars lokale of regionale markt, hetgeen in de hand wordt
gewerkt door het feit dat vrijwel alle produktiecentra een vrij duidelijke specialisatie kennen. Alleen in Mexico-stad en directe omgeving
wordt een zeer breed scala van artikelen voortgebracht (^).
Tenslotte valt nog te vermelden dat de import van kleding en textielartikelen tot voor kort van geringe betekenis was, net als de export ervan. Op de eigen nationale markt, met uitzondering van de grensstrook
langs de V.S., werden de Mexicaanse producenten beschermd tegen concurrentie uit het buitenland door hoge invoerheffingen, tot 100% 'ad valorem' (hoe de situatie op dit moment is, is mij niet bekend).

7.2.2

De plaats van Aguascalientes

Plaatsen we de kleding- en textielartikelenproduktie in de regio Aguascalientes nu in de hierboven geschetste context, dan valt meteen op dat
er sprake is van een duidelijke specialisatie op enkele typen produkten. Het zwaartepunt van de produktie in de regio ligt enerzijds op zogenaamde 'blancos' (tafellakens, lakens en slopen, theedoeken, etc) en
anderzijds op baby- en kinderkleding. De eerste zijn meestal verfraaid
met borduursels (het 'handelsmerk' van de regio). Binnen de tweede valt
een onderscheid te maken tussen confectiekleding - waarop vaak ook
kleine borduursels worden aangebracht - en gebreide kleding. Andere
produkten van enig belang zijn truien ert jeans voor volwassenen.
Algemeen gesproken is de kwaliteit van de produkten uit Aguascalientes
matig, al zijn er uitschieters naar beide kanten. Tevens kan gesteld
worden dat het grotendeels om weinig modegevoelige artikelen gaat. Exclusieve artikelen worden er, behoudens door een paar kleine bedrijfjes, ook niet vervaardigd. Gezien deze karakteristieken mag het niet
verwonderen dat de meerderheid van de produkten uit de regio verkocht
wordt aan de midden- en lagere inkomensklassen, hoewel er ook op dit
punt uitzonderingen zijn. Zo worden er bijvoorbeeld jeans voor Levi's
en Lois vervaardigd (5), terwijl sommige tricotageproducenten mede
dankzij de inzet van moderne automatische machines in staat blijken
produkten van een dermate goede kwaliteit te maken, dat een deel ervan
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ook door consumenten uit de hogere inkomenscategorieën aangeschaft
wordt; tenslotte vinden ook de beste (hand-)borduur- en deshiladoprodukten vaak een weg naar deze categorie van kopers.
Veranderingen in de aard van de vraag naar kleding- en textielartikelen
hebben in Aguascalientes geen grote invloed, dankzij de aard van haar
belangrijkste produkten. Van kledingartikelen worden voor elk nieuw
seizoen weliswaar nieuwe modellen Ontworpen', maar meestal gaat het om
vrij marginale wijzigingen van de oude. Hierbij laat men zich inspireren door de afbeeldingen in catalogi van belangrijke binnenlandse en
buitenlandse fabrikanten of in vaktijdschriften; sommige eenheden, met
name kleine bedrijfjes, kopiëren gewoon de modellen van andere, al dan
niet met kleine wijzigingen. Van de toenemende belangstelling onder het
koperspubliek voor artikelen van bekende merken ondervinden vooral de
bedrijven en bedrijfjes die jeans fabriceren hinder, alsmede die eenheden welke een deel van hun produktie verkopen aan belangrijke handelsondernemingen die er hun eigen etiket op aanbrengen. Hoewel het mes
meestal aan twee kanten snijdt - de artikelen met het eigen etiket
worden moeilijker verkoopbaar, die met het etiket van de bekende fabrikant of winkelketen juist gemakkelijker - zijn de gevolgen per saldo
vaak toch ongunstig. De winstmarges op de eigen produkten zijn namelijk
hoger dan die op de produkten voor anderen.
Van grotere invloed zijn de veranderingen in de omvang van de vraag, om
te beginnen die welke samenhangen met de economische cycli. In de afgelopen decennia kon geprofiteerd worden van de economische expansie in
het land, maar vanaf 1982 (en eerder ook al in 1975/'76) doet de huidige crisis zich voelen. Relatief gezien zijn de gevolgen nog gering geweest waar het de vraag betreft (de crisis heeft evenwel ook nog andere
gevolgen, die sterker merkbaar zijn; we komen daar later nog op terug).
Zoals ik in Hoofdstuk 4 al vermeldde zijn met name naar het noorden toe
nieuwe of vervangende afzetmogelijkheden gevonden. Van de 20 geïnterviewde middelgrote en grotere bedrijven hadden er dan ook maar 5 te
kampen met afzetproblemen. Van de 13 kleine bedrijfjes betrof het 3,
waarbij in één geval de problemen maar van korte duur waren. Ook onder
de familiewerkplaatsen viel de schade tot aan het moment van het interview (begin 198Д) meestal nogal mee, al vielen er wel de nodige schom
melingen in hun inkomsten te registreren.
Over het algemeen lijken de eenheden die aangenomen werk doen het
zwaarst gebukt te gaan onder de afname van de vraag ten gevolge van de
crisis; de ondernemers die normaliter een deel van de produktie uitbe
steden wentelen de consequenties van een eventuele daling van de vraag
namelijk af op de aannemende eenheden. Getroffen zijn zowel grotere,
legale aannemende eenheden (er zijn er meerdere met 10-30 werkzame
personen dichtgegaan) als kleine, klandestiene. Overigens blijken de
laatste in de meeste gevallen toch een nieuwe uitbesteder gevonden te
hebben. Zo zijn vele vrouwen in Malpaso van het borduren van 'blancos'
voor kleine uitbesteders uit de regio overgegaan op het aanbrengen van
borduurseltjes op damesondergoed voor een groot bedrijf in Mexico-stad
(waarbij een persoon in het nabijgelegen Ojo Caliente optreedt als
tussenpersoon). Wel is het in veel gevallen zo, dat ze nu minder ver
dienen dan voorheen.
Merkwaardig genoeg zijn sommige bedrijfjes en bedrijven als het ware
tégen de verdrukking in gegroeid. Zij hebben ondanks de crisis méér
weten af te zetten. Ik denk dat de crisis in feite een soort sanerende
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werking heeft: de zwakkere eenheden, die tot de crisis ook een graan
tje konden meepikken dankzij de vraagexpansie, delven nu het onderspit,
of zullen dat doen als ze niet snel maatregelen treffen.
Jaarlijks terugkerende schommelingen in de vraag zijn ook duidelijk
waarneembaar in Aguascalientes. Het sterkste geldt dat voor een aantal
Produkten van de breisector, zoals truien, die vooral in de herfst en
de winter door de consument worden gekocht. Behalve de seizoenswisselingen doet ook de verkooppiek in de decembermaand haar invloed gelden,
met name op de verkoop van de 'blancos'. Daar komt nog een andere klei
ne verkooppiek bij, namelijk in de maand april, wanneer de stad Aguascalientes 3 weken lang in het teken staat van de 'feria' (feest) van
'San Marcos'. Deze happening doet bezoekers uit de wijde omtrek naar de
stad toestromen en vooral de afzet van 'blancos' en dameskleding (voor
moeder de vrouw die thuisblijft, of ook voor de vriendin of verloofde)
ondergaan daardoor een stijging. Zoals ik hierna, in 7.3.2, nog zal
toelichten, hebben al deze schommelingen in de vraag overigens lang
niet altijd erg grote wijzigingen in de produktie-omvang tot gevolg; de
reden hiervoor is dat vaak in het vooruit' geproduceerd wordt.
Van de totale nationale produktie van kleding- en textielartikelen
neemt Aguascalientes slechts een klein deel voor haar rekening, naar
schatting zo'η 5%. Men zou geneigd zijn daaruit af te leiden dat de
produktie-eenheden in de regio gebukt gaan onder een sterke concurren
tie van producenten elders in het land. Dat is echter maar zeer ten
dele het geval, en wel om twee redenen. De eerste is de genoemde spe
cialisatie op bepaalde produkten en de tweede het feit dat men toegang
heeft gekregen tot nog weinig ontsloten regionale markten.
Circa 80% van de baby- en kinderkleding die in 1983 in Mexico verkocht
is, zou volgens een functionaris van de deelstaatoverheid afkomstig
zijn geweest uit Aguascalientes. Waarschijnlijk lijdt dit cijfer aan
een ruime mate van overschatting. Bij de berekening ervan is ongetwij
feld geen rekening gehouden met de verkopen van klandestien geprodu
ceerde kleding. Op een aantal plaatsen buiten de regio schijnt de klandestiene produktie nogal omvangrijke vormen aan te nemen, zoals reeds
duidelijk is geworden voor de thuisbreisector in Noordoost-Guanajuato.
Een ander voorbeeld (genoemd door grotere bedrijven in Aguascalientes
omdat ze er enige als lastig ervaren concurrentie van ondervinden) zijn
de vele bedrijfjes in de gemeente Moreleón, gelegen in het zuiden van
diezelfde deelstaat \°). Niettemin, ook wanneer we rekening houden met
een overschatting van enkele tientallen procenten, komt naar voren dat
de produktie-eenheden uit Aguascalientes en haar regio op de deelmarkt
voor baby- en kinderkleding een zeer prominente positie innemen. Aangaande de verkoop van 'blancos' beschik ik helaas niet over cijfers. Er
bestaat echter geen twijfel over dat de regio voor wat betreft de geborduurde versies daarvan ook een sterke marktpositie inneemt.
Het afzetgebied voor de produkten uit Aguascalientes valt in grote lijnen in drieën uiteen: Mexico-stad en omgeving, Aguascalientes en de nabijgelegen deelstaten, alsmede het noorden van het land. Binnen de afzet naar de nabijgelegen staten neemt de stad Guadalajara een voorname
plaats in. Naar het noorden toe is de derde nationale metropool - Monterrey - van belang, terwijl meerdere bedrijven bovendien de kuststaten
in het noordwesten als afzetmarkt hebben ontdekt. Het belangrijkst voor
de afzet naar het noorden is echter de grensstrook met de V.S., met
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grote steden als Ciudad Juárez, Tijuana en Reynosa. De grensstrook is
van oudsher slechts in geringe mate geïntegreerd in de nationale economie en telt weinig industriële activiteiten anders dan die van de
assemblage-dochters van buitenlandse ondernemingen. Maatregelen van de
nationale overheid, die het voor ondernemingen in het centrum van het
land aantrekkelijker maakten de grensstrookmarkt te betreden, hebben
weinig effect gesorteerd. Dat in Aguascalientes wèl de mogelijkheden
van die markt zijn onderkend, is wellicht in de hand gewerkt door het
feit dat de grensstrook voor menig ondernemer of onderneemster geen onbekend terrein is. Sommigen zijn er zelf diverse malen geweest toen ze
in het verleden als seizoenarbeider naar de V.S. zijn getrokken (de
grenssteden zijn een soort wachtkamers voor al diegenen die illegaal de
oversteek wagen); anderen hebben gezinsleden of andere verwanten die nu
nog regelmatig naar het noorden gaan in de hoop er in korte tijd de
nodige dollars te vergaren.
De laatste jaren hebben degenen die in de grensstrook verkopen de wind
flink mee. Dankzij de opeenvolgende peso-devaluaties is de vraag naar
Mexicaanse produkten sterk toegenomen, zowel onder grensstrookbewoners
als onder inwoners van grenssteden in de V.S. Dit heeft ertoe geleid
dat een aantal bedrijven begonnen is een gezamenlijk verkoopcentrum op
te zetten in de stad Tijuana, terwijl de plannen om hetzelfde te doen
in Ciudad Juárez in een vergevorderd stadium verkeren.
Een laatste opmerking die hier op zijn plaats is betreft de export van
artikelen uit Aguascalientes. Enige verkoop van hoogwaardige 'bordados'
en 'deshilados' aan handelaren en particulieren uit de V.S. die naar
Aguascalientes komen vindt al gedurende meerdere decennia plaats. Het
is echter mogelijk dat daarnaast de directe export naar het noorden toe
- tot nu toe van zeer gering belang - in de nabije toekomst een zekere
expansie zal ondergaan. Zowel enkele exposities op beurzen in de V.S.
en zelfs Canada, als door handelaren uit de V.S. naar Aguascalientes te
laten komen is namelijk getracht de belangstelling voor produkten uit
de regio te vergroten. Indien toestemming verkregen wordt om hoogwaardige stoffen te importeren, zijn daarmee zonnige perspectieven geschapen, aldus de berichten in de lokale dagbladen.

7.3

Differentiatie van en aanvulling op het globale beeld

Doel van dit hoofdstuk is na te gaan op welke wijze de relaties met de
afzetmarkt van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden. Daarom is het zaak het hierboven geschetste
beeld verder te differentiëren.
Daartoe zal ik voor de verschillende categorieën van eenheden eerst nadere aandacht besteden aan de vraag welke de voornaamste typen artikelen zijn die zij geheel of ten dele vervaardigen, welke de aard ervan
is en voor welke categorieën van consumenten ze bestemd zijn. Vervolgens komen de verschillende wijzen en kanalen van afzet waarvan eenheden van de onderscheiden categorieën zich bedienen aan de orde. Tenslotte zal ik op grond van de gevonden verschillen ingaan op de (onderlinge) concurrentieverhoudingen.
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7.3.1

Differentiatie naar type en aard van de produkten

Van de kleinschalige eenheden is verreweg het grootste deel betrokken
bij de vervaardiging van 'blancos'. Van de 41 door mij geïnterviewde
eenheden uit deze categorie geldt dat namelijk voor 25. In de meeste
gevallen wordt niet het hele produkt gemaakt, hetgeen niet wegneemt dat
wel het belangrijkste deel (in tijd gemeten) van het arbeidsproces in
de betreffende eenheden plaatsvindt, dat wil zeggen het borduren, of
soms de 'deshilado'. Tafellakens, beddelakens en slopen zijn de voornaamste produkten. Van toenemend belang is daarnaast het breien van
babykleding, op de zogenaamde 'máquinas familiares'. Vooral in de Los
Altos-regio heeft dit type produktie zich verbreid. Zelf telde ik 11
eenheden waar babykleding werd gebreid, waarvan er 10 met het hier
bedoelde type machine werkten (de elfde heeft een automatische breimachine; het is de eenheid die ik in het vorige hoofdstuk reeds als een
'grensgeval' bestempelde en die veeleer tot de categorie der kleine
bedrijfjes gerekend moet worden). De overige soorten artikelen die
kleinschalige eenheden vervaardigen, of meehelpen te vervaardigen, zijn
elk van veel minder belang. Het gaat om een aantal geborduurde artikelen (waarvan blouses, dekentjes en beddespreien de voornaamste zijn) en
enkele gebreide artikelen anders dan babykleding. Van de laatste ben ik
zelf nauwelijks voorbeelden tegengekomen, maar meerdere informanten
bleken van mening dat de produktie ervan niet geheel onbeduidend is;
met name werd Villa Hidalgo genoemd, waar onder andere kledingartikelen
voor jongens gebreid worden, waarschijnlijk vooral op semi-industriële
machines.
Met betrekking tot de aard van de artikelen die kleinschalige eenheden
(meehelpen) vervaardigen, valt op dat het grotendeels gaat om produkten
die niet of nauwelijks modegevoelig en seizoengebonden zijn. Dit komt
de stabiliteit en continuïteit van de produktie natuurlijk ten goede.
Daarnaast zijn het vaak ook eenvoudig te maken artikelen. Er zijn maar
weinige en weinig geavanceerde machines en werktuigen voor nodig, terwijl aan de scholing en ervaring van de arbeidskrachten geen hoge eisen
gesteld worden. Dit maakt dat de verbreiding van de produktie ervan gemakkelijk plaatsvindt, met alle nadelige gevolgen van dien voor de concurrentiepositie der eenheden die erbij betrokken zijn of raken. Tenslotte kan gesteld worden, zo is de mening van de informanten (zelf
kon ik dat moeilijk beoordelen), dat de kwaliteit van de produkten der
kleinschalige eenheden over het algemeen zeer matig is. Dat geldt zeker
voor de babykleding, want de 'máquinas familiares' produceren enigszins
onregelmatige breisels en laten ook nog wel eens een steekje vallen.
Voor de 'blancos' gaat het ten dele op, omdat het werk van sommigen,
bijvoorbeeld degenen die borduren voor bedrijven die hogere eisen stellen en de betere 'deshiladoras', van grote vaardigheid en bekwaamheid
getuigt.
Op de bestemming van de produkten - in de zin van de categorieën consumenten die ze uiteindelijk kopen - is de kwaliteit maar ten dele van
invloed. Voor babykleding geldt dat de dragers ervan zich uiteraard
niet om de kwaliteit bekommeren, terwijl ze er bovendien al snel uitgroeien. De kopers ervan zijn daarom zeker niet alleen afkomstig uit de
lagere inkomensklassen. De 'blancos' krijgen dankzij de borduursels of
deshilado'-versiering toch een aparte aantrekkingskracht, ook al zijn
deze niet altijd even goed uitgevoerd en is de kwaliteit van de ge192

bruikte stoffen vaak maar zeer matig. Natuurlijk worden de betere exemplaren vooral door de consumenten uit de hogere inkomensregionen gekocht, maar dat betekent niet dat de rest uitsluitend wordt afgenomen
door mensen met lage of zeer lage inkomens; geborduurde tafellakens
zullen voor hen veelal zelfs te duur zijn.
De overige categorieën eenheden kunnen gevoeglijk bij elkaar genomen
worden, zowel wat het type en de aard van hun produkten betreft als de
bestemming ervan. Duidelijke verschillen bestaan er op deze punten
niet; hoogstens kan gesproken worden van accentverschillen. Wat in de
vorige paragraaf voor Aguascalientes in het algemeen is gezegd gaat
daarom grotendeels ook voor elk van deze categorieën op.
De belangrijkste afwijking daarvan bestaat erin dat 'blancos' als produktgroep geen bijzonder zwaartepunt binnen de totale produktlijn
(meer) vormen, dit in tegenstelling tot hetgeen het geval is onder de
kleinschalige eenheden. Daarnaast is het ook van belang op te merken
dat er nauwelijks of geen babykleding gebreid wordt door eenheden van
deze categorieën; dit type produktie wordt kennelijk overgelaten aan de
kleinschalige sector. De confectie van baby- en kinderkleding daarentegen is wel erg belangrijk: in elk der categorieën vormen baby- en
kinderkleding de voornaamste produktgroepen.
Een en ander wordt goed geïllustreerd door de gegevens die zijn samengebracht in tabel 7.1. Zo zien we dat er van de ene categorie naar de
andere geen opvallende verschillen zijn aan te wijzen wat betreft de
soorten produkten. Broeken voor jongens bijvoorbeeld worden vervaardigd
door het bedrijfje met 9 werkzame personen, maar ook door de bedrijven
met 22, 32 en 170 personen; en jurkjes voor meisjes tot 5 jaar worden
zowel door (één van) de kleinste der kleine bedrijfjes gemaakt als door
de grootste van de geconsolideerde industrieën en enkele bedrijven die
daar qua omvang tussenin zitten.
Vergelijken we voor elk der categorieën de bestemming van de produkten,
dan zien we dat over het algemeen steeds de middenklassen als de voornaamste consumentengroepen worden beschouwd. Wel bestaan er op dit punt
accentverschillen. Enkele van de kleine bedrijfjes verkopen toch vooral
aan consumenten uit de hogere inkomensregionen, terwijl dat onder de
overige eenheden vrijwel nooit het geval is; ook lijken de middelgrote
en grotere bedrijven meer lagere inkomensconsumenten onder de kopers
van hun artikelen te tellen. Dit beeld is overigens niet geheel representatief te achten. Behalve dat het hier om de mening van de ondervraagden zelf gaat - de definities die elk van hen voor de verschillende inkomenscategorieën hanteert kunnen onderling enigszins verschillen
- speelt vooral een rol het gegeven dat de klandestiene kleine bedrijfjes in mijn populatie hoogstwaarschijnlijk ondervertegenwoordigd zijn.
Klandestiene eenheden blinken meestal niet uit door de kwaliteit van
hun produkten, zodat deze vooral aan de lagere en een deel van de midden-inkomensklassen verkocht zullen worden. Tegenover een gering aantal
kleine bedrijfjes die tamelijk hoogwaardige en exclusieve produkten
vervaardigen, die vooral aan draagkrachtiger consumenten verkocht worden, staat daarom waarschijnlijk een grotere groep die vooral zeer
gangbare produkten maakt van een matige of zelfs slechte kwaliteit, bestemd voor kopers uit de lagere inkomensgroepen. De conclusie moet derhalve zijn dat de variaties in kwaliteit, exclusiviteit en ook modegevoeligheid (') van de produkten van de grotere eenheden wat geringer
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7а&еЛ 7.7

Eenheden >-5 per's. : hun produkten en voornaamste consumentengroepen volgens de geïnterviewde bedrijfshoofden

nr. (pp.)

eerste artikel
omschrijving

(a)
br

42
(6)
meisjesjurkjes (0-4 jr)
43
(6)
spijkerjacks (c)
44
(6)
exclusieve 'blancos'
45
(6)
exclusieve dameskleaing
46
(8)
bab>- en kinderkleding
47
(9)
damesblouses
48
(10)
babykleding
49
(12)
truien en poloshirts
χ
50
(14)
(variabel) (b)
51
(17)
'blancos'
52
(18)
babykleding
53
(18)
dameskleding
χ
54
(19)
truien
χ
nuddeJ.gn.ote.
&edsu.jueji
55
(22)
jongens- en herenpolo's
χ
56
(23)
baby- en kinderkleding
57
(30)
jongenskleding (-4 jr)
58
(32)
jongensbroeken
59
(35)
kinderkleding
χ
60
(36)
beddespreien
χ
61
(38)
trainingspakken
χ
62
(39)
kinderkleding (-12 jr)
χ
63
(41)
jongens- en herenpolo's
χ
64
(50)
lakens (d)
65
(60)
truien
χ
66
(68)
dameskleding
g/iote. &edru.jven ел. gecon.4o¿ud&ende
indilo·
67
(75)
sportkleding
χ
68 ( 1 0 4 )
m e i s j e s k l e d i n g (-12 j r )
69 ( 1 3 0 )
'blancos'
70 (150)
dekentjes (e)
χ
71 (170)
jeans (c)
72 (216)
meisjesjurkjes (-14 jr)
73 (400)
'blancos'
74 (1247)
baby- en kinderkleding

co

tweede artikel
omschrijving

_iâL
br

verdelinQ der verkopen in %
H+MH
MH
MH+ML ML

H

({)
ML+L

opm.

100
overalls (c)
babykleding

100
100

100

ochtendjassen
jongensbroeken

100

100
kinderkleding

100
(b)

lakentjes
meisjesjurkjes

50
100

50

100
onbekend

jongensbroeken

onbekend

100
50
X

X

dameskleding
kinderkleding
'blancos'
sportbroekjes

babykleding
jeans

χ .

X
X
X
X
X
X

sportkleding
babykleding
dameskleding
babykleding
jongensbroeken
babykleding
schorten
'blancos'

100
70
100

30
100

100
80

20

80
40

20
60

80
90
100
20
70
90
100

20
5

т.п. ML

т.п. ML

80
30
5

(8)
т.п. ML
alle

r
(a) br= gebreid, co= confectie en geborduurd; (b) is net begonnen, daaroir nog geen gegev'ens; (с)'maquila'' (d) babykleding
wordt binnenkort hoofdprodukt; (e) vnste. produkt zijn garens, maar die blijven hier bui ten beschouwing; (f) H= hoge-inkomensklasse, MH= midden-hoge klasse, ML= midden-lage klasse, L= lage-mkoirensklasse; (g) betreft alleen eigen produkt
Bron: eigen onderzoek, dec. 1982, jan.-febr. 1984

zijn dan bij die van de kleinere het geval is, waardoor de concentratie
op de middenklassen als consumenten-doelgroep sterker is.

7.3.2

Afzet van de produkten

De vraag kan nu gesteld worden, hoe de vervaardigde of bewerkte produkten hun weg vinden naar de consument. Om een uitputtend antwoord te
kunnen geven zou ik niet alleen de produktie-eenheden zelf hebben moeten bestuderen, maar ook de diverse schakels in de handelsketens. Dat
dit in het kader van mijn onderzoek niet haalbaar was moge duidelijk
zijn. Uit het verzamelde materiaal kunnen niettemin een aantal interessante feiten met betrekking tot de afzet gedestilleerd worden. Die
feiten betreffen de vraag naar wie de produkten in eerste instantie
toegaan en op welke wijze dat gebeurt, alsmede de plaats of regio waar
de overdracht of verkoop plaatsvindt.

7.3.2.1

Wijze van afzet en afnemers

In figuur 7.1 is schematisch weergegeven op welke wijzen de afzet van
de bewerkte of vervaardigde artikelen kan geschieden en wie dan de mogelijke afnemers zijn. Voor ik dit schema toelicht is het noodzakelijk
erop te wijzen, dat ik de term 'afzet' hier ruim definieer. Ik bedoel
er niet alleen de verkoop van de produkten van zelfstandig opererende
produktie-eenheden mee, maar ook de overdracht van de bewerkte goederen
of de niet geheel gerede produkten van afhankelijke eenheden aan de
uitbesteder of de handelaar waarvoor ze werken.
In eerste instantie kan een onderscheid gemaakt worden tussen een van
tevoren zekergestelde afzet en die waarbij men na de vervaardiging van
de produkten moet trachten kopers te vinden.
Het voordeel van de eerste is dat de produktie beter gepland kan worden
en dus stabieler is; bekend is immers hoeveel men over een bepaalde periode tenminste kan produceren. Nadeel ervan is dat het lang kan duren
- vooral bij omvangrijke bestellingen - voordat het in de produktie
geïnvesteerde kapitaal terugverdiend wordt. Sinds het begin van de
crisis is dit probleem nog zwaarder gaan wegen, aangezien veel handelaren de betaling van de geleverde goederen steeds langer uitstellen vanwege een tekort aan liquide middelen. Ook loopt men het risico dat de
afnemers de gedane beloftes of de aangegane verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het is daarom begrijpelijk dat sommige producenten er de
voorkeur aan geven pas na de produktie afnemers te zoeken. Men kan dan
vaker een (kleinere) hoeveelheid produkt verkopen - en zo snel weer
over liquide middelen beschikken - en er kan 'boter bij de vis' gevraagd worden. Dat laatste wordt wel steeds moeilijker naarmate de
crisis langer aanhoudt, want ook de handelaren die regelmatig partijen
goederen direct van de producent kochten en deze contant betaalden
vragen nu uitstel van betaling.
Tot de gevallen waarin de afzet al vóór de produktie zekergesteld is
behoren behalve die van zelfstandige eenheden die bestellingen ontvangen, ook die waarin er sprake is van afhankelijke produktie. Onder de
laatste vallen zowel uitbestedings- of 'maquila'-overeenkomsten als de
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Fig. 7.1

Mogelijke wijzen van afzet en soorten afnemers

daarop sterk gelijkende overeenkomsten met vaste opkopers.
Bestellingen worden vaak geworven door één of meerdere personen met
monsters op pad te sturen, naar detaillisten en tussenhandelaren. Met
name voor kledingproducenten is dit de geëigende verkoopmethode. Een of
twee maal per jaar, ruim voor het begin van de seizoenen, brengen zij
immers kleine wijzigingen aan in hun modellen en het is belangrijk te
weten of de nieuwe modellen aanslaan. Als de artikelen bovendien seizoengebonden zijn (zoals bij truien) is het belangrijk van te voren te
weten of deze daadwerkelijk verkocht kunnen worden. Als men over voldoende middelen kan beschikken om ettelijke maanden te produceren
zonder inkomsten te verwerven, zal men zeker trachten de gehele produktie al op papier te verkopen, omdat op deze manier de zekerheid en stabiliteit van de produktie gemaximaliseerd worden. De meest gebruikte
methode voor het op deze wijze verwerven van bestellingen is het inschakelen van 'comisionistas', dat zijn onafhankelijke vertegenwoordigers die voor meerdere bedrijven tegelijk op pad gaan. Soms ook gaat
de eigenaar er zelf op uit, terwijl grotere ondernemingen vaak één of
meerdere verkoopagenten in vaste dienst hebben.
Behalve door actieve werving kunnen bestellingen verkregen worden doordat handelaren de eenheid bezoeken en bestellingen plaatsen, en ook via
de telefoon. Het laatste wordt wel gedaan door handelaren die reeds
eerder gekocht hebben en meer van hetzelfde willen; meestal gaat het om
relatief weinig omvangrijke aanvullingen, die maar voor een korte periode werk opleveren.
Een veel voorkomende vorm van afhankelijke produktie is de zogenaamde
'maquila', een verzamelnaam voor vormen van aangenomen werk. Het initiatief hiertoe gaat uit van een ondernemer of onderneming die zelf ook
produktieve activiteiten verricht, maar een deel van het werk wenst uit
te besteden aan anderen. Dat kan sporadisch gebeuren - wanneer de vraag
tijdelijk de eigen produktiecapaciteit te boven gaat - maar ook continu. Het kan bovendien gaan om slechts één of enkele deelhandelingen
(het aanbrengen van een klein borduurseltje op bepaalde kledingmodellen
bijvoorbeeld), óf om de vervaardiging van een geheel artikel, op voorbereiding en afwerking na. In het laatste geval kan nog een onderscheid
gemaakt worden tussen eenheden die een bepaald percentage van de afgewerkte produkten nog in eigen huis maken (zoals jeansfabrikanten als
Levi's en Topeka) en die welke dat niet (meer) doen. De laatste worden
wel 'pseudoproducenten' of 'pseudofabrikanten' genoemd, omdat ze meer
handelaar zijn dan producent; Alonso (refererend aan de joodse en/of
arabische ondernemers die vanuit hun werkplaatsen in de centrale straten van Mexico-stad de produktie van vele duizenden thuiswerk(st)ers
organiseren en controleren), zegt over dit type ondernemers:
These industrialists become merchants more and more involved exclusively will)
expanding for raw materials, wiLh the outfitting of a showroom, with setting up
a selling organization' (1979:108).

Omdat bij aangenomen werk de controle vrijwel volledig in handen ligt
van de uitbesteder - deze is eigenaar van de belangrijkste 'inputs'
(stoffen of breigarens), bepaalt maten en modellen en verzorgt de verkoop van het afgewerkte produkt - komt de aannemende eenheid al gauw in
een situatie van directe, duurzame afhankelijkheid te verkeren; alleen
als het om sporadische, kortlopende overeenkomsten gaat of wanneer men
voor verschillende uitbesteders tegelijk werkt is dat niet het geval.
Vanwege die directe afhankelijkheid wordt de aannemende eenheid meestal

197

in een gesubordineerde positie gedrongen, met alle gevolgen van dien
voor de zekerheid, de stabiliteit en ook de hoogte van de inkomens van
de personen die er werken. Omdat zovele eenheden in Aguascalientes in
een dergelijke positie verkeren zal ik verderop, in Hoofdstuk 10, nader
ingaan op het verschijnsel uitbesteding.
Het produceren op basis van een regeling met een vaste opkoper lijkt
veel op de 'maquila'. Het voornaamste verschil bestaat erin dat de opkoper de 'inputs' verkoopt aan de producerende eenheid. Daarnaast is
het zo dat de laatste altijd het hele produkt maakt, op de afwerking
(inpakken, soms ook strijken) na. Omdat de opkoper voorschrijft welke
modellen, maten en patronen gemaakt moeten worden tegen welke vergoeding en vooral ook omdat hij (zij) alléén opkoopt als de stoffen en
garens bij hem (haar) gekocht worden, is de mate van afhankelijkheid
voor de producerende eenheid nauwelijks minder dan bij een 'maquila'relatie. Dát er nauwelijks verschil is, blijkt ook uit het feit dat de
de 'inputs' meestal slechts op papier gekocht worden: men krijgt ze mee
op de pof en 'betaalt' ze bij aflevering van het werk, wanneer de kosten van de verdiensten worden afgetrokken. Ook op de relaties met vaste
opkopers kom ik in Hoofdstuk 10 nog terug.
De verschillende wijzen waarop de afzet gerealiseerd kan worden nádat
de artikelen vervaardigd zijn, spreken in feite voor zich. Daarom kan
volstaan worden met een tweetal toelichtende commentaren.
Het eerste luidt dat naast tussenhandelaren en winkeliers ook andere
producenten belangrijke afnemers kunnen zijn voor de ondernemers die er
wekelijks of tweewekelijks met een lading produkten op uit gaan. Ik heb
deze 'producent-handelaren' genoemd. Het zijn meestal kleine of middelgrote producenten die tevens één of meerdere winkels bezitten. Omdat ze
zelf maar enkele verschillende artikelen vervaardigen, verkopen ze vaak
ook produkten van andere eenheden; daarmee verbreden ze hun aanbod en
wordt het voor handelaren van elders en ook voor particuliere consumenten aantrekkelijker hun winkel(s) te bezoeken.
De tweede opmerking betreft het feit dat potentiële afnemers zelf de
werkplaatsen komen bezoeken. Dit is niet zo verwonderlijk als het misschien lijkt. Omdat er zo veel produktie-eenheden in Aguascalientes
zijn, is het aanbod gevarieerd. Handelaren van elders komen daarom
gaarne naar de stad om zelf een keuze te maken, in de werkplaatsen en
fabrieken zelf, of ook in hun winkels. Sommige doen directe aankopen en
andere plaatsen bestellingen.
Bij de indeling van de afnemers in verschillende categorieën moet opgemerkt worden dat deze elkaar soms overlappen. Eén geval heb ik zojuist
al genoemd, namelijk de categorie der producent-handelaren. Maar ook
andere overlappingen zijn mogelijk, namelijk tussen detailhandelaren en
tussenhandelaren, en tussen deze twee en 'pseudo-producenten'. Overigens maakt het voor een kleine eenheid weinig uit wat nu exact de bezigheden zijn van de persoon of de onderneming waaraan men levert. Belangrijker is het daarom om op een drietal andere zaken te wijzen.
Ten eerste is elke extra stap tussen producent en consument er in principe één teveel. Omdat directe verkoop aan consumenten maar weinig
voorkomt en dan meestal ook nog van weinig belang is binnen de totale
afzet, is de verkoop aan handelaren (al dan niet tevens producent of
pseudo-producent) die rechtstreeks aan het publiek leveren het voorde-
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ligst. Hoewel ik het relatieve belang van de verschillende categorieën
afnemers voor elk der onderscheiden wijzen van afzet niet ken (de pijlen
in fig. 7.1 zijn daarom in gelijke dikte weergegeven), lijdt het geen
twijfel dat detailhandelaren het beste bereikt kunnen worden door ze
zelf met monsters of met het gerede produkt te bezoeken (afzetwijzen
c.2 en d in de figuur).
Ten tweede is het zo dat sinds 1965 alle kleding die in Mexico verkocht
wordt voorzien dient te zijn van een etiket, waarop ondermeer de naam
van de producent en een merknaam vermeld moeten zijn. De controle hierop is nooit erg streng geweest, maar toch willen veel detailhandelaren
geen risico lopen en verkopen ze dus geen ongeëtiketteerde kleding. Dit
maakt het voor klandestien opererende producenten veel moeilijker om
direct aan detailhandelaren te verkopen, tenzij deze zelf ook producent
zijn of voorwenden te zijn en dus zelf etiketten aanbrengen op de kledingstukken die ze kopen.
In de derde plaats vragen veel handelaren facturen, in verband met hun
belastingverplichtingen. Ook dit werkt in het nadeel van de klandestiene eenheden. Sommige handelaren - vooral winkeliers - weigeren van hen
te kopen, terwijl andere de zwakke onderhandelingspositie van deze eenheden aangrijpen om de opkoopprijs flink te drukken.
Het belang van de verschillende wijzen van afzet varieert al naar de
categorie van eenheden. De enquêteresultaten, weergegeven in tabel 7.2,
geven dat ook goed weer.
Van de kleinschalige eenheden werkt de grote meerderheid voor een uitbesteder of opkoper. Die kan zelf een kleine ondernemer zijn, met een
bescheiden werkplaats of winkel. Er zijn echter ook eigenaren bij van
kleine en middelgrote bedrijven en zelfs van grote. Vrijwel altijd is
de opkoper of uitbesteder afkomstig uit de regio zelf, of, maar minder
frequent, uit het nabij gelegen San Juan de los Lagos.
De enige andere afzetmethode van enige importantie - zij het veel minder
belangrijk dan het werken voor een uitbesteder of een vaste opkoper - is
die waarbij men er regelmatig op uit gaat met een hoeveelheid gerede
Produkten, om te trachten die te slijten aan winkeliers, tussenhandelaren, of soms ook andere producenten (producent-handelaren). Logischerwijze betreft het eenvoudige produkten als lakens, schorten, tafellakens en dergelijke; kleinschalige eenheden beschikken immers slechts
over één of enkele van de meest gangbare machines, terwijl de arbeidskrachten meestal weinig of geen ervaring hebben. Belangrijke afnemers
zijn in dit verband de vele tientallen handelaren die een winkel hebben
in het centrum van de stad Aguascalientes, tussen het centrale plein en
de 'Jardín San Marcos' (een parkje dat het middelpunt vormt van de
jaarlijkse 'feria'). Zo'η 40% hiervan is tevens eigenaar van een produktie-eenheid - meestal een klein bedrijfje, maar soms ook een middel
groot of groot bedrijf - en behoort dus tot de categorie der producent
handelaren; door naast hun eigen produkten ook die van anderen te ver
kopen, verbreden zij hun aanbod. Gezien de functie van de stad Aguasca
lientes als regionaal centrum is het logisch dat degenen met een zelf
standige kleinschalige eenheid vooral dáár proberen te verkopen: ze
zijn vaak onbekend met plaatsen buiten de regio en beschouwen het reizen buiten de hun bekende routes als een erg moeilijke, kostbare en
soms zelfs riskante onderneming. Het gevolg hiervan is evenwel dat ze
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geen goede prijzen kunnen maken. Hun opkopers zijn tussenhandelaren en
het aanbod van het soort artikelen dat ze maken is bovendien groot.
Slechts een enkeling probeert de goederen buiten de regio te slijten,
bijvoorbeeld in San Juan de los Lagos of in nog wat verder weg gelegen
steden als León en Guadalajara. Dit is in principe een veel beter
alternatief; men kan dan immers direct aan detailhandelaren verkopen en
betere prijzen bedingen (8). Helaas wordt de keuze voor dit alternatief
in deze tijd van economische crisis steeds meer bemoeilijkt, omdat het
aantal detailhandelaren dat bereid of in staat is contant te betalen
dalende is.
De overige wijzen van afzet zijn voor de kleinschalige eenheden niet of
nauwelijks van belang. Heel af en toe bestellen particulieren (vrienden, kennissen, buren) wel eens een trui, een jurk of iets dergelijks,
of komt een handelaartje wat kopen. Markt- en straatverkoop komt maar
weinig voor; zelf vond ik er één voorbeeld van. Vroeger schijnt dat
anders te zijn geweest: 'Nog zo'n 10 à 15 jaar geleden zag je veel
mensen bij het spoorweg- en het busstation ''deshilados1' en ''bordados1' verkopen', aldus een informant. Waarom vrijwel niemand dat nu nog
doet is niet duidelijk. Helemaal afwezig onder de door mij geënquêteerde eenheden zijn gevallen waarin men over een eigen winkel beschikt,
alsmede gevallen van actieve werving van bestellingen; in de totale
populatie van kleinschalige eenheden zal dat niet anders liggen. Voor
een eigen winkel zijn de hoeveelheden die deze eenheden produceren ook
veel te gering.
Gaan we nu naar de middelgrote en grote bedrijven en de geconsolideerde industrieën, dan is het beeld vrijwel geheel omgekeerd. Actieve
werving van bestellingen en verkoop in eigen winkels zijn juist de
meest gebruikelijke methoden, terwijl 'maquila' weinig voorkomt en de
verkoopregeling' met een vaste opkoper helemaal níét.
Gemeten naar de omvang van de hoeveelheid verkocht produkt is de actieve werving van bestellingen verreweg de belangrijkste methode. Potentiële afnemers worden door de vertegenwoordigers of de 'comisionistas
gezocht in de omringende deelstaten en vooral ook in verder weg gelegen
regio's als Mexico-stad en omgeving en de noordelijke deelstaten. Tot
de afnemers behoren zowel vele kleinere winkeliers als een aantal grote
detailhandelsondernemingen a]s Sears, Woolworth, Comercial Mexicana
(alle 3 met vestigingen over het gehele land), Liverpool, Palacio de
Hierro (beide met name in Mexico-stad) en Blanco (met warenhuizen in
een aantal steden in het noorden). In het laatste geval verloopt de
afzet soms indirect, dat wil zeggen via groothandelaren in Mexico-stad
(die er dan een etiket met een eigen merknaam op aanbrengen).
De meeste winkels van de bedrijven uit deze categorieën bevinden zich
in Aguascalientes-stad, vooral in het centrum en in 'Plaza Vestir' (9).
Dit 'Plaza Vestir' is een 'showroom' van een vijftigtal bedrijven en
bedrijfjes, die is opgezet op initiatief van een aantal grotere bedrijven in samenwerking met de lokale Kledingindustriekamer. Het is een
tegen het nieuwe industrieterrein aan de rand van de stad gelegen winkelcomplex, waar ook de kantoren van genoemde Kamer en van de Kredietunie voor de kledingindustrie gevestigd zijn. Handelaren kunnen er bestellingen doen of direct inkopen; particuliere consumenten zijn er
overigens ook welkom. Het complex biedt belangstellenden het voordeel
van uitgebreide keuzemogelijkheden op één plaats; het is bovendien
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gemakkelijk met de auto bereikbaar, terwijl kopers die met het openbaar
vervoer komen gratis transport van en naar het busstation of het centrum van de stad aangeboden wordt. De meeste bezoekers van het complex
- zo is afgeleid uit telling der nummerborden van de auto's op het parkeerterrein - zijn afkomstig uit de nabij gelegen deelstaten: San Luis
Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco en ook Michoacán (El Heraldo de
ι Aguascalientes, 22-12-1982). Het succes van het in de tweede helft van
de jaren '70 opgerichte 'Plaza Vestir' is zo groot, dat het niet alleen
uitgebreid wordt, maar ook een vervolg krijgt of al heeft gekregen el
ders in het land; in Tijuana is onlangs 'Plaza Vestir 2' geopend (voor
lopig in een tijdelijke behuizing) en plannen voor het opzetten van
expositieruimten in Ciudad Juárez en het Distrito Federal waren ten
tijde van mijn laatste verblijf in een vergevorderd stadium.
Wanneer eenheden van deze omvang aangenomen werk doen gaat het óf om
sporadische, kortlopende overeenkomsten met bedrijven uit dezelfde categorieën in Aguascalientes zelf (die zich geconfronteerd zien met een
plotseling toegenomen vraag), óf om meer langdurige en stabiele relaties met grote uitbestedende ondernemingen elders. De laatste zijn
veelal joodse of arabische 'pseudo-fabrikanten' in Mexico-stad, die
weliswaar eigen merken voeren (zoals 'Carla y Paola', 'Creaciones Olida', 'Creaciones infantiles Dindy'), maar hun eigen activiteiten in de
produktieve sfeer tot een minimum beperken; hun kracht - of macht ontlenen ze aan hun goede contacten met fabrikanten en groothandelaren
van stoffen en garens enerzijds en met belangrijke sectoren van de
detailhandel anderzijds. Soms ook zijn de uitbestedende ondernemingen
bekende kledingfabrikanten, die een deel van hun produkten geheel zelf
maken en een deel door anderen laten vervaardigen; zo worden in Aguascalientes jeans gemaakt voor Levi's, Topeka en Lois. Hoewel de maquila' een zekere stabiliteit in het verloop van de produktie mogelijk
maakt, is ze ook voor deze eenheden van middelgrote en grotere omvang
weinig profijtelijk (in Hoofdstuk 10 kom ik hier op terug, evenals op
de redenen om aangenomen werk te doen). Meestal maakt het aannemende
bedrijf daarom daarnaast ook eigen produkten, die het zelfstandig verkoopt; voorzover de omstandigheden dat toelaten, zal het trachten het
aandeel van de eigen produktie gaandeweg te vergroten.
De categorie der kleine bedrijfjes neemt een positie in tussen de familiewerkplaatsen enerzijds en de middelgrote en nog grotere eenheden anderzijds. Daarbij staan die tot ca. 10 personen dichter bij de eerste
en de overige dichter bij de laatste.
De kleine bedrijfjes zijn, op basis van de omvang en het niveau van hun
produktiekrachten, vrijwel allemaal wel in staat zelfstandig artikelen
te produceren die niet persé tot de meest eenvoudige behoren. Niettemin
verricht een belangrijk deel ervan toch aangenomen werk (tabel 7.2 laat
dat niet goed zien, vanwege de eerder genoemde ondervertegenwoordiging
van klandestiene bedrijfjes in de enquête). Wel is het aantal eenheden
dat voor een uitbesteder werkt relatief gezien (als percentage van het
totaal) kleiner dan bij de kleinschalige eenheden of familiewerkplaatsen. Omdat afzet door middel van een opkoopregeling met een vaste opkoper bovendien zelden of nooit voorkomt - zoals tabel 7.2 laat zien ben
ik er zelf geen voorbeeld van tegengekomen - onderscheidt de groep der
kleine bedrijfjes zich toch duidelijk van die der familiewerkplaatsen:
een aanmerkelijk groter deel werkt zelfstandig.
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Gelet op de overige wijzen van afzet (die van zelfstandig geproduceerde
artikelen) zien we in tabel 7.2 nogmaals geïllustreerd dat de eenheden
met 10 personen en meer een subcategorie vormen, die wat betreft haar
eigenschappen en haar functioneren soms dichtbij de categorieën van
middelgrote en grotere bedrijven staat: ze blijken al actief bestellingen te werven. Uit mijn interviews komt ook naar voren dat zelfs het
grootste deel van de produktie op deze wijze afgezet wordt, net als bij
de middelgrote en grotere eenheden het geval is. Het zal duidelijk zijn
dat hier een belangrijke verklaring ligt voor het feit dat deze zelfde
eenheden beter in staat zijn dan de wat kleinere om inkomens van een
aanvaardbare hoogte, zekerheid en stabiliteit te genereren voor degenen
die er werken. Dat deze eenheden vooral op deze manier afzetten heeft
waarschijnlijk twee redenen. Ten eerste zijn de omvang en het niveau
van de produktiekrachten kennelijk reeds zodanig, dat al een voldoende
produktievolume gehaald wordt om deze verkoopmethode lonend te maken.
Ten tweede, en dit zal in het volgende hoofdstuk nog toegelicht worden,
kunnen eenheden van deze omvang in het algemeen gemakkelijker kredieten
krijgen, zodat de periode tot de afrekening overbrugd kan worden.
Tenslotte valt nog op te merken dat sommige kleine bedrijfjes zelfs al
een eigen winkel hebben. Hoewel uit tabel 7.2 blijkt dat dit ook voor
één van de kleinste (met 6 personen) geldt, gaat het meestal toch om de
wat grotere, uit de subcategorie met ca. 10 personen of meer (de winkel
bij по. A4 hoort slechts ten dele bij de eenheid: er worden ook cerami
ca, glaswerk en allerlei snuisterijen verkocht; voor de belastingen
zijn het ook gescheiden bedrijfjes); tot die categorie behoren ook de
meeste van de producent-handelaren in het centrum van Aguascalientesstad, die ik hierboven heb genoemd als belangrijke kopers van de Pro
dukten van zelfstandig werkende kleinschalige eenheden. Overigens zijn
maar weinig kleine bedrijfjes vertegenwoordigd in Plaza Vestir; die er
wel een winkel hebben zijn zonder uitzondering bedrijfjes die naast de
eigen produktie ook werk uitbesteden, voornamelijk aan familiewerk
plaatsen, en/of de produkten opkopen van andere, kleinere eenheden.

7.3.2.2

Afzetregio's

Zoals bij de bespreking hierboven al naar voren kwam, geschiedt de
levering of verkoop van de artikelen van de kleinschalige eenheden
vrijwel altijd in de regio Aguascalientes zelf. Slechts bij uitzonde
ring wordt afgezet naar plaatsen buiten de regio, die in de omringende
gebiedsdelen favoriet zijn.
Voor de overige eenheden, die met meer dan 5 personen, geeft tabel 7.3
een idee van de spreiding van de afzet over een aantal verschillende
regio's. Met enige voorzichtigheid kan daaruit worden afgeleid dat met
het toenemen van de omvang der eenheden verderweg gelegen markten wor
den betreden (behalve uit de gegevens over de tegenwoordige afzet valt
dat ook op te maken uit de gegevens omtrent de afzet van de huidige
middelgrote en grotere eenheden in de tijd dat die net gestart waren;
zij begonnen in de meeste gevallen ook te verkopen in de regio zelf en
naar naburige deelstaten; in Hoofdstuk 12 gaan we nader in op de begin
situatie van deze bedrijven).
Ook op dit punt valt weer op te merken, dat de belangrijkste overgang
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Ruimtelijke verdeling in Ζ van de alzet van de geïnterviewde eenheden met
meer dan 5 personen (schattingen van geïnterviewde bednjfshoofden) (a)
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'χ' betekent dat er geen exact percentage bekend is. De nrs. 51,68,69 en 74 gaven
helemaal geen percentages, de overige voegden in hun schatting (delen van) de
hier onderscheiden bestemmingsgebieden samen

liron: eigen onderzoek, 1982-1984
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plaatsvindt in de categorie der kleine bedrijfjes, waarbij de wat grotere zich al nauwelijks meer onderscheiden van de middelgrote en nog
grotere eenheden (de nummers 50 en 51 lijken het overgangspatroon wel
te verstoren, maar de eerste - net gestart - is er nog niet aan toe
gekomen ook buiten Aguascalientes afzetmogelijkheden te creëren en
de tweede heeft een veel groter produktievolume dan de omvang doet
vermoeden, omdat het op zeer grote schaal uitbesteedt aan thuiswerksters) .
Eenheden die zelfstandig produceren (eventueel in combinatie met 'maquila') en 6 tot circa 10 werkzame personen tellen, gaan al vaker dan
de familiewerkplaatsen op zoek naar markten die wat minder verzadigd
zijn dan de regionale. Ze doen dat nog wel voornamelijk in de omringende deelstaten. De bedrijfjes van deze omvang die níét zelfstandig
produceren werken volgens verschillende informanten voor een deel voor
uitbesteders van buiten de regio, veelal de 'joden' uit Mexico-stad (de
tabel toont dat niet, maar dat komt weer door de ondervertegenwoordiging van klandestiene kleine bedrijfjes in de enquête).
De eenheden met 10 tot 20 personen hebben voor de eigen produkten al
afnemers gevonden in Mexico-stad en/of soms in het noorden. De inschakeling van 'comisionistas' ligt daar zeker voor een belangrijk deel aan
ten grondslag. Voor aangenomen werk of 'maquila' geldt dat de uitbesteders zowel in Aguascalientes als elders gevestigd kunnen zijn.
Onder de bedrijven van middelgrote en grotere omvang verschuift het
zwaartepunt van de afzet in het algemeen nog wat meer naar de regio s
op grote afstand. De noordelijke deelstaten, in het bijzonder de grensstrook, nemen daarbij een zeer belangrijke plaats in, maar er wordt
ook wel verkocht naar de westkust en - zij het in geringe mate - de
delen van het land ten oosten en zuidoosten van Mexico-stad.
Natuurlijk is de plaats van verkoop of afgifte van de goederen niet
altijd de plaats waar ze uiteindelijk aan de consument verkocht worden.
Zoals reeds eerder gezegd kunnen er meerdere schakels in de afzetketen
bestaan; omdat ik die ketens niet verder heb gevolgd, is mij in de
meeste gevallen helaas niet bekend waar de produkten uiteindelijk het
publiek bereiken.
Het minst duidelijk is de eindbestemming van de door de kleinschalige
eenheden vervaardigde of bewerkte goederen. Hun eigenaren weten daar
zelf meestal ook niets over. Een deel is in elk geval te lokaliseren in
de omringende deelstaten, want veel van de artikelen die in de winkels
van Aguascalientes worden aangeboden worden gekocht door (vaak kleine)
handelaren en particuliere consumenten uit Jalisco, Zacatecas, Guanajuato en San Luís Potosí. Een andere bestemming is het Distrito Federal
en omgeving; zo is de persoon die het borduren van damesondergoed uitbesteedt aan thuiswerksters in Malpaso in feite slechts een vertegenwoordiger van een opdrachtgever in Mexico-stad. Tenslotte gaat er ook
nog wat naar het noorden. Bij twee van de geïnterviewde eenheden kwamen
soms kopers uit de grensstrook; van een andere, met een relatief zeer
grote produktie (er werken 17 thuisbreisters en -borduursters voor deze
eenheid), wist de eigenaresse te vertellen dat de heren die regelmatig
naar de werkplaats komen en een bestelling plaatsen afkomstig waren uit
de stad Torreón.
Voor de middelgrote en grotere bedrijven is er meer duidelijkheid, omdat het grootste deel van de vervaardigde artikelen afgezet wordt door
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reeds voordat de produktie plaatsvindt 'comisonistas' of vertegenwoordigers op reis te sturen met monsters. Hoewel ook dan de plaats van
afzet niet altijd de plaats van verkoop aan de consument hoeft te zijn
(bijvoorbeeld als verkocht wordt aan grootwinkelbedrijven in Mexicostad), is dit vaak toch wel het geval. Vele van de afnemers zijn namelijk detailhandelaren die hun waren uitsluitend slijten aan het publiek
in de eigen woonplaats. Van de verkopen in de eigen winkels in Aguascalientes weten we bovendien dat kopers uit de omringende deelstaten een
belangrijk deel voor hun rekening nemen. Veel minder duidelijk is evenwel wat de bestemming is van de produkten die gemaakt worden voor uitbesteders van buiten Aguascalientes. Zoals we zagen zijn daar onder
andere grote fabrikanten en pseudo-producenten bij; hun artikelen worden ongetwijfeld over grote delen van het land in de winkels aangeboden.
Voor de kleine bedrijfjes tenslotte zal de plaats van afzet vaker tevens de eindbestemming zijn dan voor de familiewerkplaatsen in het algemeen het geval is, maar minder vaak dan voor de middelgrote en grotere eenheden.

7.3.3

De onderlinge concurrentieverhoudingen

Met enige regelmaat kunnen in Mexico de klaagzangen gehoord worden van
kledingfabrikanten die menen te lijden onder de 'met-loyale concurrentie' van klandestiene werkplaatsen. Die concurrentie wordt niet loyaal
geacht, omdat de beloning van de arbeid in die werkplaatsen onder het
minimumloon ligt en er geen belasting en sociale verzekeringspremies
afgedragen worden; de kostprijs van de produkten welke die werkplaatsen
maken of bewerken zou daarom erg laag zijn.
Bij dergelijke geluiden kan men de nodige vraagtekens plaatsen. Zo kan
men zich afvragen of de kritiek niet veeleer gericht moet worden op de
producenten en 'pseudo-producenten' - vaak collega's van de klagende
fabrikanten - die de uitbesteders zijn voor deze klandestiene werkplaatsen. Ook dringt zich met name de vraag op of de klagende producenten geen falend beleid hebben gevoerd wat betreft de keuze van de artikelen die ze vervaardigen, de kwaliteitsverbetering, de modernisering
van de arbeidsmiddelen en de produktie-organisatie, etcetera.
Hoe het ook zij, de klachten zijn ongetwijfeld niet uit de lucht gegrepen en hebben dus een reële grond. Dit betekent, maar dan bezien van de
kant van de andere partij, dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden vaak mede beperkt zullen worden doordat de produkten die ze vervaardigen of bewerken op de markt moeten concurreren
met die van grotere eenheden. Deze constatering is mede aanleiding geweest om de vraag te stellen, welke nu de onderlinge concurrentieverhoudingen zijn tussen de eenheden in de regio Aguascalientes.
Uit hetgeen hiervoor naar voren is gebracht in 7.3.1 en 7.3.2 is af te
lelden dat de concurrentie op de afzetmarkt tussen familiewerkplaatsen
enerzijds - eventueel met hun uitbesteders en vaste opkopers - en de
overige eenheden anderzijds, niet erg groot zal zijn in Aguascalientes.
De belangrijkste produkten van beide groepen zijn immers verschillend.
Waar nog sprake is van een zekere overlapping, en dat is vrijwel uitsluitend voor de machinaal geborduurde 'blancos' het geval, zijn de
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kwaliteitsverschillen vaak van dien aard, dat de consumenten zeker niet
geheel tot dezelfde inkomenscategorieën behoren. Daar komt nog bij dat
ze maar zelden dezelfde afnemers hebben en dat de regio's waar de afzet
plaatsvindt voor een belangrijk deel verschillen. Weliswaar is daarmee
niet gezegd wáár en op welke wijze de verkoop aan de consument nu uiteindelijk geschiedt en wié die consumenten zijn, maar het lijdt geen
twijfel dat de bestemming van de Produkten die de kleinschalige eenheden verlaten veelal een andere zal zijn dan die van de produkten der
grotere eenheden, de meeste kleine bedrijfjes daarbij inbegrepen.
Dat de kleine werkplaatsen in relatief geringe mate het hoofd moeten
bieden aan de concurrentie van grotere eenheden is ook logisch gezien
de ontwikkelingen in de sector in de jaren '60 en '70. We zagen immers
(in Hoofdstuk 5) dat menig ondernemer/-neemster in die decennia reeds
overging op de produktie van andere artikelen (anders dan de 'traditionele' blancos en blouses). Bovendien is gezocht naar nieuwe afzetmogelijkheden en zijn verbeteringen doorgevoerd in de produktie-organisatie en de kwaliteit van de produkten. Dit alles was een reactie op de
hevige onderlinge concurrentie en de sterke afhankelijkheid van de
tussenhandel. Hierdoor bleef de vervaardiging van traditionele produkten voornamelijk in handen van uitbesteders en thuiswerk(st)ers.
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat van concurrentie tussen
eenheden in de regio vooral sprake is binnen de onderscheiden groepen,
die der kleinschalige eenheden aan de ene kant en die van de kleine bedrijfjes en grotere eenheden aan de andere.
In het eerste geval is de concurrentie onverminderd sterk. Het aantal
kleinschalige eenheden is nog steeds erg groot en het soort werk dat ze
verrichten kan door uitbesteders en opkopers gemakkelijk ingevoerd en
verder uitgebreid worden op plaatsen waar het nog niet gedaan wordt
(zoals in het recente verleden is gebeurd toen het zwaartepunt van de
produktie verschoof van de stad Aguascalientes naar de dorpen en gehuchten op het platteland; zie nogmaals Hoofdstuk 5). Illustratief is
de ervaring van een borduurster in Santa Maria Transportina, die vertelde: 'Ik was de eerste die er hier mee begon en werd toen goed betaald. Later gingen op aandrang van een uitbesteder uit San Juan de
los Lagos ook anderen het doen. Nu betalen ze slechter.'
Ook tussen de overige eenheden - kleine bedrijfjes, middelgrote en
grote bedrijven, alsmede geconsolideerde industrieën - is de onderlinge
concurrentie natuurlijk niet gering. Weliswaar kon in de interviewperiode regelmatig opgetekend worden dat de markt aan allen ruimte bood
('Hay para todos', zei men dan), maar dat duidt eerder op individueel
succes in het vinden van afzetkanalen dan dat het de objectieve realiteit weerspiegelt. Het is niet voor niets dat de grote ondernemingen
druk uitoefenen op de overheid om scherper te controleren op klandestiniteit en soms ook op andere wijze trachten bepaalde concurrenten het
leven zuur te maken (er doet zelfs een verhaal de ronde over het lek
steken van banden van bestelauto's, maar dat lijkt wat overtrokken).
Ook het feit dat men naar afzetmogelijkheden zoekt in regio's waar
andere producenten nog nauwelijks actief zijn duidt er op dat de realiteit een andere is. Nog een indicatie daarvoor is dat enkele grote
ondernemingen het reclamewapen in de strijd hebben geworpen (bijvoorbeeld in de vorm van advertenties in kranten en op de radio), al heeft
dat natuurlijk ook meteen een functie in de concurrentiestrijd met
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fabrikanten van elders.
Waarschijnlijk hebben de grotere bedrijven vaak meer last van de kleinere, dan andersom. De omvang van hun produktie dwingt de grote bedrijven tot aanzienlijke uitgaven (aan personeelskosten voor het administratief, leidinggevend en technisch kader, aan nieuwe gebouwen en voorzieningen, aan transportmiddelen, e t c ) , die in de kostprijs doorwerken. Daarvoor vinden ze wel compensatie in de vorm van een hogere produktiviteit en de mogelijkheid om aan belangrijke handelsondernemingen
te verkopen (ze kunnen grote partijen van een model leveren), maar lang
niet altijd in de vorm van een betere kwaliteit van hun produkten.
Illustratief is in dit verband dat één van de geïnterviewde kleine
bedrijfjes met slechts 6 werkzame personen een artikel maakt dat vrijwel identiek is aan een der produkten van de allergrootste onderneming
in de sector (namelijk meisjesjurkjes), maar dat tegen de helft van de
kostprijs doet!
Niettemin zijn de kleinere bedrijfjes en bedrijven natuurlijk niet gevrijwaard van concurrentie. Ten opzichte van grotere eenheden mag hun
positie over het algemeen niet ongunstig zijn, maar ten opzichte van
elkaar is dat niet het geval. Dit is des te meer zo, omdat ze vrijwel
allemaal in het beperkte gebied dat gevormd wordt door de staat Aguascalientes en de daar omheen liggende deelstaten hun belangrijkste afzetmarkt hebben.
Bij wijze van afsluiting kan gesteld worden dat de onderlinge concurrentieverhoudingen in de regio geenszins bevorderlijk zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden der kleinschalige eenheden. De inkomensniveaus
staan onder druk van de concurrentiepositie die zij ten opzichte van
elkaar innemen. En groei impliceert vrijwel zeker dat op andere produkten wordt overgeschakeld, waardoor men - tenzij met succes de produktie
van een origineel artikel op gang gebracht wordt - in het vaarwater
terecht komt van kleine bedrijfjes en misschien ook middelgrote en grotere bedrijven. De problemen die zich daarbij gaan voordoen zullen in
de meeste gevallen bepaald niet gering zijn, gezien de zeer lage opleidings- en ervaringsniveaus van de arbeidskrachten. Ook lijdt het geen
twijfel dat het tegenwoordig meer moeite kost afzetmogelijkheden te
creëren dan in het verleden; toen hoefde men niet ver van huis te gaan
om een gebied te vinden waar nog maar weinig concurrenten actief waren:
de regionale markt van Aguascalientes en de deelstaten er omheen lag
nog veel meer open dan nu het geval is.

7.4

Vergelijking met verwante studies

De verschillen in aard en reikwijdte van de geraadpleegde studies zijn
dermate groot, dat het wat moeilijk is ze op het vlak van de relatie
met de afzetmarkt aan een systematische vergelijking te onderwerpen. Ik
zal ze daarom eerst één voor één de revue laten passeren en daarna
trachten tot een aantal samenvattende uitspraken te komen.

7.4.1

Beschrijving

De Mexicaanse studies hebben alle betrekking op een ruimtelijk beperkt
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segment van de nationale kleding- en textielartikelenindustrie. De
vraag- en aanbodstructuur die ik in par. 7.2 schetste vormt dus ook
voor deze segmenten het algemene kader waarbinnen ze functioneren.
De kledingindustrie in Guadalajara is qua omvang de tweede of derde van
het land, maar blijft met 5 à 10% van de nationale produktie toch ver
achter bij die in Mexico-stad. Net als in Aguascalientes wordt de produktie van modegevoelige artikelen grotendeels gemeden; de meeste ondernemers achten die te riskant (Lailson; 1980:56). Er wordt een breder
gamma aan produkten gemaakt dan in Aguascalientes, met als gevolg dat
de sector geen uitgesproken specialisatie(s) kent (alleen voor wat betreft de produktie van broeken - vooral in de vrijetijdssfeer - kan van
een zekere specialisatie gesproken worden; ldem:58). Grote bedrijven
uit Mexico-stad slagen er daarom in toenemende mate in de producenten
in Guadalajara op hun eigen markt - de 'regio Guadalajara' (de deelstaten aan de west- en noordwestkust) - concurrentie aan te doen (Arias,
1980: 38).
Als we trachten een wat meer gedifferentieerd beeld te krijgen dan vinden we het volgende (Lailson, 1980:58 t/m 60, 63 en 96; Arias,1980:28):
eenheden met meer dan 50 werknemers ('grote bedrijven') maken
vooral broeken;
de produkten van eenheden met 11-50 personen ('middelgrote bedrijven') zijn met name bestemd voor de midden- en hogere inkomensgroepen, terwijl die van de zelfstandig producerende 'kleine werkplaatsen' (tot 10 personen) vooral naar de lagere inkomensgroepen
gaan;
maar heel weinig 'kleine werkplaatsen' produceren echter zelfstandig: de grote meerderheid werkt op bestelling voor een 'middelgroot bedrijf' of voor wat ik een 'vaste opkoper' heb genoemd;
alleen de 'grote bedrijven' verkopen ook buiten de regio Guadalajara;
gezien het grote aantal kleine bedrijfjes dat op dezelfde regionale markt actief is, kan gesproken worden van een 'zeer competitieve markt' .
Op het platteland van Noordoost-Guanajuato is de produktiestructuur
zeer eenzijdig: er worden alleen gebreide artikelen vervaardigd en voor
99,9% gebeurt dat door.thuiswerk(st)ers.
De voornaamste produkten zijn kleren voor baby's en kleine kinderen
(tot 5 jaar), alsmede wat artikelen voor dames, met name truien. Volgens Suárez Ramírez (1983:350) zouden deze produkten vooral de middeninkomensgroepen als bestemming hebben en in mindere mate ook de lagere.
Sinds het begin van de crisis in 1982 zijn de verkopen en de produktieomvang langzamerhand teruggelopen (idem:351).
Alle werkplaaten in deze streek werken voor een 'vaste opkoper'. Deze
verkoopt in 4 van de 5 gevallen weer door aan een tussenhandelaar, die
vervolgens aan de detailhandel levert. Slechts in 10% der gevallen zet
de opkoper direct af naar de detailhandel.
Het belangrijkste afzetgebied is Mexico-stad, hoewel ook naar andere
streken in het centrum van het land verkocht wordt.
De werkplaatsen in Nezahualcoyotl die Alonso bestudeerde maken zoals
eerder gezegd integraal onderdeel uit van de kleding- en textielartike-
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lenindustrie in Mexico-stad en omgeving. Onbekend is echter welke bijdrage zij leveren aan de totale produktie ervan.
Alonso vermeldt niet welke artikelen er gemaakt of bewerkt worden in de
werkplaatsen van de 'thuiswerksters' ('domestic seamstresses'), maar
geeft wel aan dat het om 'medium- and low-priced merchandise' gaat, die
niet concurreert met de produkten van de moderne bedrijven die onder
licentie van buitenlandse ondernemingen werken of er een dochter van
zijn (1979:256,257 en 298).
De thuisnaaisters in 'Neza' werken vrijwel allemaal voor uitbesteders,
in 90% van de gevallen de 'joden' die gevestigd zijn in het centrale
district van de hoofdstad. Ook de overige uitbesteders zijn bijna allemaal uit de stad zelf afkomstig (idem:98,184).
De competitie om de opdrachten van de uitbestedende 'pseudo-producenten' is groot. De naaisters zien elkaar dan ook als tegenstandsters,
vechtend om hetzelfde werk. Deze situatie biedt de uitbesteders de mogelijkheid de stuktarieven erg laag te houden (idem, 155,156).
Ook de werkplaatsen in Huexotla vormen onderdeel van de kleding- en
textielartikelenindustrie in Mexico-stad. Hun aandeel in de totale produktie daarvan is ongetwijfeld zeer gering. Er is sprake van een specialisatie in de produktie van colberts en pantalons, artikelen die
allesbehalve eenvoudig te vervaardigen zijn. Hoewel waarschijnlijk in
geen der eenheden meer dan 10 personen werkzaam zijn, is een zekere
differentiatie duidelijk herkenbaar.
De 'semi-industriële werkplaatsen' en de 'industriële werkplaatsen'(gemiddeld 4 resp. 8 personen) maken alleen nog maar colberts. Ze laten de
minder winstgevende produktie van pantalons over aan de 'familiewerkplaatsen' (gemiddeld 2 pp.); ook onder deze familiewerkplaatsen domineert echter nog steeds de produktie van colberts (Montoya Castro,
1981: 52).
De 'familiewerkplaatsen' maken wel eens wat voor particulieren, maar
het belang daarvan valt in het niet bij hun 'maquila'-werkzaamheden;
deze verrichten zij hetzij voor de 'semi-industriële werkplaatsen' in
Huexotla zelf, hetzij voor pseudo-producenten in het Federale District.
De 'semi-industriële werkplaatsen' op hun beurt hebben grote winkelbedrijven in D.F. als vaste opkoper (Palacio de Hierro, Trajes Robert's,
etc.). Datzelfde geldt ook voor een deel van de 'industriële werkplaatsen'; de overige werken voor groothandelaren die elders in het land aan
de detailhandel leveren (idem:33,51).
Het blijkt dat de afnemers die opkopen van de 'industriële werkplaatsen' financieel deelnemen in deze bedrijfjes en ze zo in feite tot aanhangsel van hun eigen onderneming hebben gemaakt. Dankzij de inzet van
moderne machines en de invoering van moderne produktietechnieken en een
efficiënte produktie-organisatie, kunnen deze eenheden veel goedkoper
produceren dan de kleinere. Met name 'familiewerkplaatsen' zijn van
deze concurrentie de dupe; vele zijn al opgehouden te bestaan, de overige dreigen op korte termijn eveneens het onderspit te delven.
Richten we de aandacht nu op de elders in Latijns-Amerika verrichte
studies, dan blijkt uit de studie van Laenen, Boers en Triepels over
Nicaragua, dat daar vrijwel geen grote kledingfabrikanten bestaan. Daar
staat tegenover dat in de laatste jaren een niet onaanzienlijk aantal
produktiecoöperaties en -collectieven is gevormd.
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De belangrijkste bevindingen uit het rapport van genoemde auteurs ten
aanzien van de relaties met de afzetmarkt zijn (1983:42,43,65,69 en
70):
de grotere bedrijven (30 personen of meer) vervaardigen artikelen
van een hogere kwaliteit dan de kleinere (minder dan 30 personen);
thuiswerksters doen vaak aangenomen werk (meestal het aanbrengen
van borduursels) voor kleine bedrijfjes (tot 30 pp.); deze op hun
beurt produceren zelfstandig, of doen aangenomen werk voor handelaren (in feite 'pseudo-producenten');
desgevraagd wezen de eigenaren/eigenaressen van kleine bedrijfjes
vooral elkaar als voornaamste concurrent aan (54%); in 12% van de
gevallen werden coöperaties en collectieven genoemd, in slechts 8%
de bedrijven met 30 of meer werkzame personen; de overige, zo valt
aan te nemen, meenden geen noemenswaardige concurrentie te ondervinden.
In één van zijn latere publikaties (1986,a, т.п. pp.8-15) schetst
Laenen de ontwikkelingen die sinds 1983 hebben plaatsgevonden. De over
heid is vanaf dat jaar gaan ingrijpen in de commercialisatie van de
produktie van de collectieven, produktiecoöperaties en een aantal dienstencoöperaties. In het kader van een 'produktie-distributie-overeenkomst' met het Ministerie van Binnenlandse Handel gaat een deel van de
Produkten naar staatswinkels, of ook naar bedrijfswinkels van fabrieken. De opkoopprijs garandeert een redelijke winstmarge.
Wat nu precies de impact van dit beleid in de kledingsector is, is niet
geheel duidelijk. Verreweg de meeste van de in totaal ca. 2250 eenheden
in de sector bestaan uit 'maquila'-eenheden (ongeveer 1500) en werkplaatsen en bedrijfjes die verenigd zijn in dienstencoöperaties (circa
1650). De eerste vallen buiten de controle van de overheid en van de
tweede wordt niet duidelijk welk deel een leveringsovereenkomst met het
Ministerie heeft. Omdat er toch nog al wat ontevredenheid met dit beleid blijkt te bestaan (o.a. wat betreft de prijzen) en het ingrijpen
in de circulatiesfeer niet zover gevorderd is als in kringen van de
overheid en de Sandinistische organisaties was gehoopt, denk ik dat we
mogen veronderstellen dat er nog niet zóveel veranderd is voor de grote
meerderheid der kleinschalige eenheden. De bevindingen van het eerste
rapport zullen dus nog weinig aan actualiteit hebben ingeboet.
Bij Sara-Lafosse, die thuiswerksters in verschillende steden van Perú
interviewde, is weinig te vinden omtrent de relaties met de afzetmarkt.
We leren slechts twee dingen:
a)
dat er verschillende soorten kleding genaaid worden door deze
vrouwen, waarvan overhemden, pantalons, jurken en kinderkleding de
belangrijkste zijn;
b)
dat er net als in Aguascalientes verscheidene soorten uitbesteders
en 'vaste opkopers' zijn: tussenhandelaren (de grootste groep),
grote en kleine kledingproducenten, grote en kleine detailhandelaren en 'tussenpersonen' ('intermediarios'; 1982: 90).
De Braziliaanse studies hebben betrekking op een ruimtelijk gelimiteerd
segment van de nationale kledingindustrie, namelijk op de kledingsector
in Río de Janeiro resp. de daar betrekkelijk dichtbij gelegen stad
Petrópolis. Enkele opmerkingen over de sector op algemeen, landelijk
niveau vindt men in de studie van De Paiva Abreu (1982:1-3). Zij con-
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stateert een toenemende vraag naar modegevoelige kleding, met name vanuit de 'upper-middle class' en wijst tevens op de invloed van de wisseling der seizoenen (in dit geval winter, zomer en 'hoogzomer'). Voor
wat betreft de aanbodzijde vermeldt zij dat grote industrieën geen produkten maken waarvan de vraag aan snelle verandering onderhevig is;
daarvoor is hun produktiecapaciteit te groot en kunnen ze niet de
benodigde flexibiliteit opbrengen (ze plannen de produktie meerdere
maanden van te voren). Kleinere bedrijven kunnen dat laatste beter en
maken daarom vaak wel modegevoelige artikelen. In het algemeen, zo
stelt de schrijfster tenslotte, is de concurrentie in de sector hevig:
er is sprake van 'high rates of firm turnover'.
Direct object van de studie van De Paiva Abreu zijn thuiswerksters in
Río de Janeiro die aangenomen werk doen voor kleine kapitalistische
ondernemingen welke modieuze dameskleding vervaardigen ('klein' wordt
niet gedefinieerd, maar de bezochte eenheden blijken 5 tot 25 personen
te tellen, terwijl ze tussen de 25 en 70 thuiswerksters voor zich laten
werken). Op andere vormen en typen van produktie in de kleding- en textielartikelensector in Río wordt niet nader ingegaan. We komen dus bijvoorbeeld niet te weten of deze vorm van thuiswerk, welke een grote geoefendheid vereist, de regel is of juist een uitzondering.
De artikelen van deze kleine bedrijven worden verkocht in 'boutiques',
behorend bij deze eenheden zelf, of van onafhankelijke winkeleigenaren
overal in het land. Deze laatste komen zelf naar de bedrijfjes toe of
sturen een vertegenwoordiger, nadat ze door de advertenties van deze
bedrijfjes in modebladen of kranten geattendeerd zijn op hun modellen
voor het nieuwe seizoen. Veelal wordt direct en tegen contante betaling
ingekocht, maar bij de wat grotere van deze kleine bedrijven kan uitsluitend een bestelling geplaatst worden; het risico te blijven zitten
met grote onverkochte voorraden wordt voor hen namelijk te groot
(1982:3).
Van de kledingproduktie in Petrópolis wordt ons door Schmitz en Camargo
een wat gedifferentieerder beeld geschetst dan De Paiva Abreu doet in
haar studie over Río. Deze auteurs delen de produktie-eenheden in Petrópolis in een drietal groepen in, te weten de 'grote bedrijven' (meer
dan 100 werkzame personen), de 'kleine bedrijven' (11-100 pp.) en de
'huisnijverheid'-sector.
De 'grote bedrijven' volgen de mode wel, maar concentreren zich op de
produktie van artikelen die toch niet al te grote wijzigingen hoeven te
ondergaan en in alle seizoenen te dragen zijn; hun produkten worden
vooral door consumenten uit de hogere inkomensgroepen gekocht. De
'kleine bedrijven' en de 'huisnijverheid' vormen te zamen een subsector
die de mode op de voet volgt; niettemin klassificeren Schmitz en Camargo de produkten ervan als 'de tipo popular', dat wil zeggen niet exclusief of erg prijzig (1979:9).
De produkten van de 'grote bedrijven' worden door vertegenwoordigers in
alle deelstaten van het land verkocht; of dat al dan niet gebeurt door
voorafgaande aan de produktie bestellingen te werven, vermelden de
auteurs niet. De 'kleine bedrijven' verkopen ter plekke; dat kan aan
het bedrijf zelf zijn (ook hier wordt geen verdere toelichting gegeven)
en soms ook in een eigen winkel, waar particuliere consumenten en
'wederverkopers' komen kopen. De markt voor hun produkten is beperkt
tot het achterland van Río de Janeiro. De 'huisnijverheid'-eenheden
tenslotte zijn via een uitbestedings- of opkooprelatie verbonden met
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één van de 'kleine bedrijven', die meestal behoren tot de subcategorie
met ten hoogste 50 werknemers (idem 8,9). Omdat een groot aantal personen zijn geluk zoekt in de thuiswerksfeer, is de onderlinge concurrentie om het beschikbare werk groot, hetgeen de inkomsten sterk drukt
(idem:20).
De studie van Schmukler over Argentinië is niet toegespitst op een
bepaalde regio in dat land. Schmukler concentreert zich weliswaar op de
positie van de kleine producenten die aangenomen werk doen of voor
vaste opkopers werken (alleenwerkende thuiswerkers en 'talleristas met
2 of 3 machines, die soms bijgestaan worden door één of enkele betaalde
krachten), maar geeft toch een goede schets van het kader waarbinnen
deze producenten functioneren.
De vraag van de consumenten is sterk geconcentreerd in de periodes aan
het begin van de seizoenen. De omvang ervan - zeker voorzover die uitgeoefend wordt door de lagere inkomensgroepen - varieert ook al naar
gelang het verloop der economische cycli, terwijl de aard van de vraag
vooral door modewijzigingen beïnvloed wordt (1979:319,320).
Aan de aanbodzijde zien we dat 'grote bedrijven' (helaas worden geen
definities gegeven) zich concentreren op de vervaardiging van artikelen
met een maximale uniformiteit (zodat schaalvoordelen behaald kunnen
worden), geschikt voor alle jaargetijden en weinig onderhevig aan
modewisselingen; voorbeelden van dergelijke artikelen zijn jeans, werkkleding, lakens en beddespreien. 'Kleine bedrijven' doen juist het
tegenovergestelde en maken produkten die weinig uniform zijn en steeds
veranderen met de mode- en seizoenwisselingen. De 'middelgrote bedrijven' nemen een positie tussen deze extremen in (idem:322-325).
Op de afzet van de industriële eenheden (kleine, middelgrote en grote)
gaat de schrijfster niet in. De kleinschalige eenheden die ze bestudeerde doen zoals gezegd aangenomen werk of werken voor een vaste
opkoper. Het blijkt dat niet alleen 'pseudo-producenten' en handelaren
van hun diensten gebruik maken, maar ook industriële bedrijven. De
'kleine bedrijven' schakelen de kleinschalige eenheden in voor het
variabele deel van hun produktie. De 'grote bedrijven' doen het vooral
om kleine hoeveelheden te laten vervaardigen van een nieuw artikel
waarvan nog afgewacht moet worden of het aanslaat bij het publiek.
Slaat het niet aan, dan wordt de produktie ervan beëindigd, slaat het
wel aan dan wordt de produktie in eigen bedrijf voortgezet. In beide
gevallen wordt de uitbestedingsrelatie dus na enige tijd verbroken. Ook
de middelgrote bedrijven' testen op deze wijze de mogelijkheden van
nieuwe artikelen, maar ze schakelen kleinschalige eenheden daarnaast
echter ook op een meer permanente basis in, voor het aanbrengen van
versiersels (borduursels bijvoorbeeld) of andere handelingen die arbeidsintensief zijn, alsmede voor het vervaardigen van 'accessoires'
(idem, 325-328).
Tenslotte kan uit deze studie worden afgeleid dat de kleinschalige eenheden vaak eikaars directe concurrenten zijn waar het gaat om het krijgen van opdrachten. Schmukler vertelt ons namelijk dat het aanbod van
personen die bereid zijn voor zeer lage tarieven werk aan te nemen zo
groot is, dat uitbesteders en opkopers regelmatig van aannemende producenten wisselen om de tarieven blijvend laag te houden (idem:326).
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7.4.2

Evaluatie

Het is niet gemakkelijk enige lijn te vinden in de zojuist samengevatte
onderzoeksresultaten. De informatie is vaak erg fragmentarisch en we
stuiten bovendien op het probleem dat soms al een selectie vooraf is
gemaakt wat betreft het type kleinschalige eenheden dat tot object van
onderzoek is gekozen.
De belangrijkste bevinding is wellicht dat de studies die zich niet bij
voorbaat beperkt hebben tot vormen van afhankelijke produktie aantonen,
dat ook elders dan in Aguascalientes de allerkleinste eenheden voor het
overgrote deel aangenomen werk doen of aan een 'vaste opkoper' gebonden
zijn. Deze bevinding lag in de lijn der verwachting, gezien hetgeen in
vorige hoofdstukken al aan de orde is geweest (o.a de groei van de sector in het verleden, waarin het aanbod van goedkope arbeid een belangrijke rol heeft gespeeld).
Wat in dit verband ook goed naar voren komt is dat allerlei soorten
ondernemers en ondernemingen kunnen optreden als uitbesteders of vaste
opkopers: produktie-eenheden van verschillende omvang, 'pseudo-producenten' en verscheidene typen handelaren en handelsondernemingen. In
sommige gevallen verkopen deze direct aan het publiek, maar meestal is
de afzetketen langer. Wanneer de eenheden in, of in de directe nabijheid van een grote bevolkingsconcentratie gevestigd zijn, is de kans
dat de keten zeer kort is waarschijnlijk het grootst; zo hebben heel
wat kleine bedrijven in Rio die modegevoelige kleding maken zelf een
boutique en is ook de afzetketen voor de in Huexotla vervaardigde pantalons en colberts kort. Waar dat niet het geval is, is de keten vaak
langer; de studie over Noordoost-Guanajuato duidt daarop, terwijl ook
in Aguascalientes en in Petrópolis niet zelden tussenhandelaren (of
'wederverkopers') in de afzetketen zijn opgenomen. Belangrijk in dit
verband is de bevinding van Suárez Ramírez, dat uitschakeling van die
tussenhandel in een aanzienlijke inkomensstijging voor de kleinschalige
producenten zou kunnen resulteren.
Verder valt op te merken dat kleinschalige eenheden betrokken kunnen
zijn bij de produktie van een grote verscheidenheid aan artikelen. Er
zijn talrijke variaties wat betreft het type produkt dat vervaardigd of
bewerkt wordt en ook wat betreft de aard ervan (al dan niet modegevoelig en/of seizoengebonden, van lagere of hogere kwaliteit, eenvoudig
te vervaardigen of juist een grote ervaring en behendigheid vereisend,
bestemd voor lage inkomensgroepen of voor midden- en zelfs hogere inkomensgroepen); m die zin is de vervaardiging of bewerking van bepaalde
soorten 'blancos' en van gebreide kinderkleding, die in Aguascalientes
domineert, niet meer dan één van vele mogelijkheden.
Eén en ander hangt natuurlijk nauw samen met type en aard van de Produkten die de uitbestedende en opkopende eenheden voeren, bn de produktkeuze van deze laatste is weer (mede) afhankelijk van de vraag, in
welke mate en op welke wijze de markt in een bepaald land gesegmenteerd
is - zowel ruimtelijk als in deelsectoren - en welke daarbinnen de
plaats is van die uitbestedende en opkopende eenheden. Omdat uitbestedings- en opkooprelaties nog onderwerp van analyse zullen zijn in
Hoofdstuk 10, zal ik daar op deze kwestie terugkomen.
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Helaas wordt in de geraadpleegde literatuur maar weinig vermeld omtrent
de wijze van afzet van de kleine, middelgrote en nog grotere bedrijven.
We komen daarom niet te weten wát elders het belang is van het systeem
waarbij eerst bestellingen geworven worden die het mogelijk maken de
produktie over een langere periode te plannen. De voornaamste uitzondering is de studie van De Paiva Abreu, waaruit blijkt dat de grotere van
de bestudeerde kleine bedrijven eerst bestellingen opnemen alvorens tot
produktie over te gaan. Hoewel nadere preciseringen omtrent de omvang
van die eenheden ontbreken, lijkt dit sterk op de situatie in Aguascalientes waar deze wijze van afzet al gemeengoed is onder de subcategorie der kleine bedrijfjes met meer dan 10 werkzame personen (dat in Río
de winkeleigenaren of hun vertegenwoordigers zelf naar de bedrijven
toekomen en aldaar een bestelling plaatsen, terwijl in Aguascalientes
de bedrijven iemand met monsters naar de handelaren sturen om daar de
bestellingen op te nemen, lijkt een belangrijk verschilpunt, maar is
dat toch niet; in Río wordt de handelaren immers ook eerst de nieuwe
modellen getoond, zij het dat dit op andere wijze gebeurt, namelijk
door middel van advertenties in modetijdschriften of dagbladen). Ook de
studie van Laenen over Nicaragua biedt enige informatie over dit onderwerp. De leveringsovereenkomsten tussen collectieven en coöperaties
enerzijds en de overheid anderzijds betekenen natuurlijk ook dat de
produktie van te voren gepland kan worden. Hier is evenwel sprake van
een bijzondere situatie - in geen der overige landen grijpt de overheid
op deze wijze in - waardoor vergelijking met de andere studies in feite
onmogelijk is.
Wat betreft de regio van afzet is de informatie ook vrij schaars. Uit
de studies over Guadalajara en over Petrópolis mogen we wellicht afleiden dat daar net als in Aguascalientes geldt, dat grotere bedrijven hun
Produkten in het algemeen verder weg afzetten dan de kleinere. Veel
meer valt er op dit punt niet te zeggen.
Ten aanzien van de concurrentieverhoudingen tenslotte wordt in de studies over Nezahualcoyotl, Argentinië en Petrópolis duidelijk gemaakt
dat kleinschalige eenheden als eikaars concurrenten beschouwd moeten
worden waar het gaat om de toegang tot het werk dat door uitbesteders
en opkopers geboden wordt. Dit komt overeen met mijn bevindingen voor
Aguascalientes. Waarschijnlijk gaat hetzelfde ook op voor de thuisbrei(st)ers in Noordoost-Guanajuato.
Daarnaast kunnen we uit enkele van de overige studies afleiden dat
kleinschalige eenheden soms ook moeten concurreren met kleine en/of
middelgrote bedrijven, zij het meestal op indirecte wijze, namelijk gezamenlijk met de eenheden waarvoor zij aangenomen werk doen (alleen in
Huexotla wordt direct met (iets) grotere eenheden geconcurreerd). We
zagen bijvoorbeeld dat in Guadalajara eenheden met 11-50 personen in de
regel afzetten op één en dezelfde markt (die van de 'regio Guadalajara'), waardoor er sprake is van een sterke onderlinge concurrentie;
indirect zijn daar ook veel kleine eenheden (met 1-10 werkzame pp.) bij
betrokken, omdat eenheden van dit type vaak aangenomen werk doen voor
de bedrijven met 11-50 personen. Vergelijkbare situaties doen zich voor
in Brazilië en Nicaragua. In Aguascalientes is dit zoals we zagen veel
minder het geval, aangezien nog maar relatief weinig grotere eenheden
betrokken zijn bij de produktie van het soort artikelen dat de kleinschalige eenheden vervaardigen of bewerken.
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7.5

Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk, waarin verschillende facetten belicht zijn van de positie van de eenheden in de sector in het spel van vraag en aanbod op de
afzetmarkt, begonnen we met een beschouwing van de Mexicaanse vraag- en
aanbodstructuur voor kleding en textielartikelen en de plaats van
Aguascalientes daarin (par. 7.2).
De nationale markt voor deze produkten blijkt aan de vraagzijde gekenmerkt te worden door een sterke diversificatie, alsmede door een hoge
mate van veranderlijkheid als gevolg van opeenvolgende modetrends, de
wisseling der jaargetijden en conjunctuurschommelingen. Aan de aanbodzijde kwam in de eerste plaats de versnippering van de produktie over
een enorme hoeveelheid eenheden van verschillende omvang naar voren,
een versnippering die in direct verband staat met de complexe samenstelling en de veranderlijkheid van de vraag. Specialisatie op één of
enkele produkten is geboden, schaalvoordelen zijn moeilijk te behalen
en de risico's zijn in het algemeen groot; concentratietendenzen hebben
zich zodoende beperkt tot de produktie voor de deelmarkt der middenhoge en hoge inkomensgroepen. In de tweede plaats zagen we dat Mexicostad verreweg het belangrijkste produktiecentrum is - goed voor ruim de
helft van de totale nationale produktie; de overige centra moeten het
daarom vooral hebben van hun specialisatie op bepaalde produkten en/of
het bedienen van markten die buiten de directe invloedssfeer van Mexico-stad zijn gelegen.
Geplaatst in de nationale context blijkt de marktpositie van de kleding- en textielartikelenindustrie in Aguascalientes vrij sterk te zijn.
Dit ondanks het feit dat ze slechts zo'n 5% van de totale nationale
produktie vertegenwoordigt en voornamelijk weinig modegevoelige, nietexclusieve produkten van een (middel-)matige kwaliteit voortbrengt. De
verklaring hiervoor is deels gelegen in het in Hoofdstuk 5 gememoreerde feit dat men zich met succes op de nog weinig ontgonnen markt van
Noord-Mexico gericht heeft. Daarnaast speelt de tamelijk sterke specialisatie - op baby- en kinderkleding enerzijds en 'blancos' (tafellakens, theedoeken, lakens en slopen, e.d.) anderzijds - een belangrijke
rol.
Uit de buiten Mexico verrichte studies komt, voorzover ze ingaan op de
algemene vraag- en aanbodstructuur in het land waar ze zijn verricht,
eveneens het beeld naar voren van een conjunctuurgevoelige sector waarop modetrends en seizoenwisselingen een zwaar stempel drukken. Verder
is alleen vermeldenswaard dat in Argentinië en Brazilië de grote ondernemingen de produktie blijken te domineren van artikelen die weinig
onderhevig zijn aan modewisselingen, het gehele jaar door te dragen
zijn en weinig speciale handelingen (zoals het aanbrengen van borduurseltjes) vereisen; de meer riskante vormen van produktie worden aan de
kleinere bedrijven overgelaten. (Uit de studie van Lailson over Guadalajara, waaruit blijkt dat de grote bedrijven aldaar zich concentreren
op de produktie van broeken - vooral 'jeans' - kan afgeleid worden dat
ook in Mexico een dergelijke segmentatie wellicht niet geheel ontbreekt; ik heb er echter geen verdere aanwijzingen voor gevonden, niet
in de literatuur en ook niet in de onderzoeksgegevens van Aguascalientes).
In paragraaf 7.3 werd het beeld voor Aguascalientes gedifferentieerd en
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aangevuld. De daaruit resulterende inzichten werden in de derde paragraaf gelegd naast hetgeen de auteurs van de andere studies op overeenkomstige punten naar voren brengen. Ik zal trachten de resultaten van
deze excercitie in een aantal conclusies samen te vatten.
Voorzover de beschikbare informatie toelaat hierover te oordelen - van
de ter vergelijking geraadpleegde studies geven enkele hieromtrent geen
uitsluitsel - kan de eerste conclusie luiden dat kleinschalige eenheden
waarschijnlijk in grote meerderheid niet zelfstandig produceren, dat
wil zeggen geen directe toegang hebben tot de afzetmarkt. De meeste
werken voor een ondernemer of onderneming die werk uitbesteedt of optreedt als 'vaste opkoper'.
Wat deze afhankelijkheid in het algemeen voor consequenties heeft voor
hun ontwikkelingsmogelijkheden zullen we in Hoofdstuk 10 verder bezien.
Op grond van de in de beide voorgaande paragrafen gepresenteerde bevindingen kan wel reeds gezegd worden dat het niet één bepaald soort
ondernemer of onderneming hoeft te zijn die werk uitbesteedt of als
vaste opkoper optreedt; met name uitbesteders blijken er in vele soorten te zijn, van 'pseudo-producenten' (die alleen nog enig voorwerk
zoals het snijden van stoffen doen en ook de nazorg - strijken, inpakken - geheel of gedeeltelijk voor hun rekening nemen) tot grote industriële ondernemingen.
De tweede conclusie luidt dat de concurrentieverhoudingen in de sector
voor de kleinschalige eenheden dermate ongunstig zijn, dat van een constante neerwaartse druk op hun inkomsten sprake is.
De meeste kleinschalige eenheden, namelijk die welke niet zelfstandig
produceren, kunnen op twee niveaus aan de concurrentie van andere eenheden blootgesteld zijn. In de eerste plaats moeten ze vaak met de andere afhankelijke kleinschalige eenheden in hun regio wedijveren om het
werk dat de uitbesteders en/of opkopers te bieden hebben. Dit is met
name het geval wanneer het werk dat zij verrichten geen grote ervaring
of een speciale behendigheid vereist, hetgeen vaak weer afhangt van het
type en de aard van het produkt. In Aguascalientes, Nezahualcoyotl,
Argentinië en waarschijnlijk ook in Noordoost-Guanajuato blijkt de ene
eenheid daarom in het algemeen gemakkelijk 'uitwisselbaar' voor de andere (voor de uitbesteder of opkoper). In de tweede plaats moeten de
Produkten die zij meehelpen vervaardigen concurreren met gelijksoortige
artikelen die door anderen zijn gemaakt. Van wat voor eenheden deze
concurrentie in de praktijk komt en hoe sterk ze is, zal vooral afhangen van het type en de aard van deze produkten. Zoals we in par. 7.A
zagen zijn er wat dat betreft vele mogelijkheden, waarbij de keuze
onder andere afhankelijk zal zijn van de vraag, op welke wijze de markt
in een bepaald land gesegmenteerd en ruimtelijk opgedeeld is en tot
welk segment en welke deelmarkt de uitbestedende c.q. opkopende persoon
onderneming dan toegang heeft. Deze kwestie zal ik hier verder laten
rusten; aan het einde van Hoofdstuk 10 zal ik er namelijk op terug
komen.
Voor de eenheden die zelfstandig produceren geldt dat ze vrijwel altijd
eenvoudige produkten van een matige of lage kwaliteit maken en in de
eigen woonplaats of regio verkopen. Ook voor deze eenheden is de onderlinge concurrentie dus groot, met als gevolg dat ze zich tegenover de
handelaren aldaar in vrijwel net zo'n slechte onderhandelingspositie

218

bevinden als afhankelijke eenheden meestal tegenover uitbesteders en/of
'vaste opkopers' innemen.
De derde conclusie houdt in dat de inkomsten van althans een deel der
kleinschalige eenheden wellicht verbeterd kunnen worden door de rol van
de tussenhandel in de afzet van de produkten die ze vervaardigen of bewerken zoveel mogelijk te beperken. Deze conclusie kan zowel op zelfstandig producerende als op afhankelijke kleinschalige eenheden betrokken worden.
In Aguascalientes blijken de zelfstandig producerende eenheden vrijwel
allemaal in de regio zelf hun waren te verkopen, aan handelaren die
zelf weer doorverkopen aan andere handelaren. Maar ook de afzet van de
produkten die de afhankelijke eenheden in de regio Aguascalientes
verlaten verloopt niet zelden via één of meerdere tussenhandelaren,
omdat de uitbesteders of opkopers vaak kleine ondernemers uit de regio
zelf of uit het nabij gelegen San Juan de los Lagos zijn. Ook in Noordoost-Guanajuato en in Petropolis (Brazilië) blijken tussenhandelaren of
'wederverkopers' in belangrijke mate de hand te hebben in de afzet van
de produktie van de afhankelijke eenheden.
Omdat voor elk van deze drie gevallen geldt dat het aanbod van het
soort produkten dat deze eenheden maken of bewerken de lokale vraag
ruimschoots overtreft, mag wellicht gesteld worden dat de inkomstenniveaus van kleinschalige eenheden vooral dáár gedrukt worden door
deelname van tussenhandelaren in de afzet, waar de lokale markt beperkt
van omvang is, dat wil zeggen buiten de belangrijkste bevolkingscentra
en hun directe omgeving.
De vierde conclusie geldt uitsluitend voor Aguascalientes; in de geraadpleegde literatuur wordt ze wel enigszins ondersteund door de studie over Río de Janeiro, maar in de overige ontbreekt informatie op dit
punt. Deze conclusie onderschrijft de uitspraak in het vorige hoofdstuk
dat het wenselijk is om in het kader van een beleid, dat een gecombineerd proces van groei en inkomensontwikkeling bedoelt te bewerkstelligen, te streven naar een omvang van tenminste 10 personen. Ze luidt
namelijk dat in Aguascalientes de wijze van afzet, die de beste garantie is voor relatief zekere arbeidsplaatsen en stabiele inkomens van
een 'aanvaardbaar' niveau, al gehanteerd blijkt te kunnen worden door
kleine bedrijfjes vanaf circa 10 werkzame personen.
De hier bedoelde wijze van afzet is het werven van bestellingen van
handelaren, ruim voordat de verkopen aan het publiek hun hoogtepunt
bereiken (aan het begin van het lente-zomerseizoen en/of het herfstwinterseizoen en in de decembermaand). Deze handelwijze, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van de diensten van verkoopagenten die op commissiebasis werken (de zgn. 'comisionistas'), maakt het mogelijk de
produktie voor een betrekkelijk lange periode te plannen en te stabiliseren; de hoeveelheid artikelen die minimaal verkocht kan worden is
immers al bekend. Bovendien kan vaak ook direct aan de detailhandel
geleverd worden, hetgeen meestal hogere winstmarges oplevert. Tenslotte
is het mogelijk ook verder weg gelegen markten, waar de concurrentie
van collega-producenten uit de regio zelf of van elders wellicht minder
is, te verkennen.
De vijfde en laatste conclusie is dat het gezien de concurrentieverhou-
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dingen voor kleinschalige eenheden evenwel erg moeilijk zal zijn, een
groeiproces door te maken dat leidt tot het behalen van de 'streefomvang' van tenminste 10 personen. Voor Aguascalientes kan bovendien
gesteld worden dat dit tegenwoordig nog moeilijker is dan het vroeger
al geweest moet zijn.
Het probleem is dat het meestal noodzakelijk zal zijn artikelen te gaan
vervaardigen die niet door uitbesteders of opkopers en de van hen afhankelijke eenheden gemaakt worden, omdat met hen qua kostprijs nauwelijks of niet valt te concurreren. De vraag is dan echter, welk artikel
nou wèl interessant is. Het ligt dan voor de hand te kiezen voor één
van de produkten die reeds door grotere eenheden in de regio zelf gemaakt worden, omdat men dan kan profiteren van de aanwezige kennis en
ervaring (ook bij eventueel aan te trekken arbeidskrachten) en van het
feit dat de regio juist aan die produkten zijn bekendheid ontleent. In
dat geval echter moet men met diezelfde eenheden in concurrentie treden, in het bijzonder met de kleine bedrijfjes (vooralsnog zal men
immers voornamelijk op de regionale markt of afzetgebieden daaromheen
zijn aangewezen en dat blijken precies de markten te zijn waar deze
bedrijfjes voornamelijk hun produkten verkopen). In Aguascalientes is
dat, gezien de in de afgelopen decennia opgetreden groei van de sector
- en daarmee van het aantal kleine bedrijfjes - een steeds moeilijker
opgave.
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Noten

(1) Precíese cijfers heb ik niet Lot mijn beschikking, maar vooral vele (semi-)overheidsinstollingen en -bedrijven moeten geacht worden belangrijke kopers van kleding en
textielartikelen te zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onderneming als de
oliemaatschappij PEMEX, aan het IMSS (dat over honderden ziekenhuizen en klinieken
beschikt) en aan organisaties als de CONASUPO en 1SSSTE (een sociale zekerheidsinstelling voor overheidspersoneel) die zelf winkels exploiteren. Overigens schijnen de
aankopen van dit soorL bedrijven en instellingen door topambtenaren van de verschillende betrokken ministeries en departementen mede ten eigen voordele geregeld te
worden. Hun vaste leveranciers zijn invloedrijke groothandelaren, die in ruil voor
omvangrijke bestellingen gaarne bereid zijn tot het sluiten van voor beide partijen
aantrekkelijke akkoorden.
(2) De export bedroeg in de jaren '70 gemiddeld per jaar waarschijnlijk minder dan 1%
van de totale produktiewaarde van de sector (García Hernández, 1979:125, gecombineerd
met CNIV, z.d.:cuadro A-3). Uit de tabellen die van de Mexicaanse importen en exporten
gepubliceerd worden in heL maandblad 'Comercio Exterior', kan men afleiden dat daarin
tijdens de beginjaren '80 geen verandering is gekomen (zie bijv. vol. ЗА, no.3).
(3) liet is daarom weinig aantrekkelijk om erg omvangrijke kapitalen in deze Lak van
produktic geïnvesteerd te hebben. Dit verklaart mede het feit dat zeer grote ondernemingen in de sector nauwelijks voorkomen. In dit verband valt ook te begrijpen dat de
traditionele kapitaalbezittende klasse zich nooit aan de produktic v.in kleding en
textielartikelen gewaagd heeft (zie ook 5.4.1).
(4) Geen van de produktiecentra buiten Mexico-stad brengt veel meer dan 5% van de
totale nationale produktie voort. Daartegen sLeken de cijfers voor de hoofdstad schril
af: het Distrito Federal was in 1970 volgens de officiële cijfers goed voor bijna 64%
van de produktiewaarde in de kledingscctor (en de Estado de México, waar het D.F. door
ingesloten wordt en waarin al uitgestrekte delen van Mexico-stad gelegen zijn, voor
iels meer dan 10%; (García Hernández, 1979:19,20). Omdat in datzelfde jaar 'slechts'
39% van de LoLale (nationale) kledingverkopen in hetzelfde Distrito Federal gerealiseerd werden (idem:97), is het duidelijk dat de invloed van diL kledingproduktiecentrum elders m het land grooL is, zonder overigens geheel overheersend te zijn.
(5) De overgrote meerderheid van de bevolking van de stad weet dit helemaal niet en
kan dus m e t vermoeden dat de jeans van het Onbekende' merk die in de winkels in de
stad naast de Levi's of de Topeka (een ander bekend merk) liggen, uit één en dezelfde
fabriek komen en soms zelfs precies eender zijn. Degenen die de Levi's of de Topeka
kopen en daarvoor soms 2 tot 3 maal zoveel betalen als voor dezelfde broek met een
ander elLket, betalen 'de prijs van de ijdelheid', aldus een commentaar in een lokaal
dagblad. (Hidrocálido, 2-11-1982).
(6) Klandestiene produkLie gedijt klaarblijkelijk vooral in gebieden die weinig bezocht worden door vertegenwoordigers van controlerende instanties, dat wil zeggen in
regio's die gekenmerkL worden door een perifere ligging Len opzichte van de hoofdstad
van de deelstaat waarin ze gelegen zijn (want daar zijn die instanties gevestigd). Dit
gaat in het geval van de/e twee voorbeelden op en het geldt ook voor de Los Altosregio van Jalisco (inspecteurs uit Aguascalientes hebben daar geen bevoegdheid, ondanks de nabije ligging van deze zone Len opzichte van de stad Aguascalientes). Ook
NezahualcoyoL 1 en lluexotla lijken goede voorbeelden. Beide liggen buiten het Distrito
Tederai (inspecteurs uit het D.F. komen er dus m e L ) terwijl de ligging van datzelfde
D.F., tussen deze plaatsen en de deelstaaL-hoofdstad Toluca in, ze relatief moeiliik
bereikbaar maken voor de controleurs van de deelstaat. Overigens beslaat bij de deelstaatregeringen ook lang niet altijd de behoefte om in de perifere zones controles te
laten uilvoeren. Vaak behoren deze zones tot de armste gebieden van de staat, zodat
men allang blij is dat er tenminste enige toename van economische activiteit plaatsvindt - in welke vorm dan ook.
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(7) De grote ondernemingen wagen zich niet aan de produktie van exclusieve en modegevoelige kleding, aangezien dit bij hun produktievolume te grote risico's met zich mee
zou brengen. In tegenstelling tot de kleine bedrijfjes, die op de lokale of de regionale markt verkopen, zouden ze zich dan ook op de markLen buiten de regio moeten
begeven, waar ze de concurrentie te verduren krijgen van de 'marktleiders' uit het
Distrito Federal. De slechte ervaring die de 'Industrial' hiermee rond 1970 heeft
opgedaan (zie par. 5.2.4) zal de meeste ondernemers niet onbekend zijn...
(8) Een aardig voorbeeld is dat van een jonge vrouw die samen met een huisgenote (en
met de hulp van enkele thuiswerksters) petjes maakt. Ze gaat bijvoorbeeld met 2000
stuks in de bus naar San Juan de los l.agos. Als ze ze daar niet allemaal kwijtraakt
gaat ze naar andere steden, bijvoorbeeld León, Celaya, Guadalajara of zelfs Mazatlán.
Meestal verkoopt ze de petjes zo beetje bij beetje - 100, 300, 500 stuks - aan verschillende winkeliers in diverse plaatsen. Door op deze wijze zelf afnemers te zoeken
heeft ze Lot nu toe de produktie gestaag kunnen opvoeren; overigens speelt natuurlijk
ook het feit dat ze een tamelijk origineel produkt maakt een rol in het behaalde
succes.
(9) ben drietal bedrijven (de nrs. 69, 73 en 74 in tabel 7.2.) heeft één of meer
verkooppunLen elders - o.a in Ciudad Juárez, hoL Distrito Federal en Monterrey - waar
voornamelijk aan handelaren verkocht wordt. Een vierde (niet geïnterviewd) bedrijf is
van een ondernemer die ook enkele w.ircnhuizen bezit - in Zacatecas, León en Aguascalienlcs - waar een deel van de produktie verkocht wordt, direct aan de consument.
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8

RELATIES MET MARKTEN AAN DE INPUTZIJDE

8.1

Inleiding

Zoals in de inleiding van het vorige hoofdstuk al is aangekondigd, zullen in dit hoofdstuk de relaties met de markten aan de 'input'-zijde
behandeld worden. Dit betekent dat we aandacht zullen besteden aan het
spel van vraag en aanbod voor wat betreft:
materiële 'inputs', zoals stoffen en garens (8.2),
machines en werktuigen, hun onderdelen en technologie (8.3),
arbeid (8.4), en
dienstverlening en scholing/training (8.5).
Daarna komt in paragraaf 8.6 nog de toegang tot de kapitaal- en financieringsbronnen aan de orde.
In de paragrafen 8.7 en 8.8 volgen de gebruikelijke vergelijking met
verwante studies en de samenvatting en conclusies.

8.2

De markt voor materiële 'inputs'

De kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes is een belangrijke afnemer van stoffen, breigarens, borduur- en naaigaren, knopen,
ritsen en dergelijke. Het is daarom logisch dat toeleverende industrieen er niet ontbreken. Van deze industrieën, gevestigd in Aguascalientes-stad, is die welke acrylgarens voor de breisector fabriceert de belangrijkste; ze dekt ongeveer 90% van de lokale vraag naar breigarens.
Daarnaast is ook de produktie van naaigarens, borduurgarens en knopen
vermeldenswaard, aangezien die zo'η 20 à 30% van de lokale behoeften
bevredigt.
Wat in Aguascalientes geheel ontbreekt is de produktie van zogenaamde
vlakke stoffen. De reden daarvoor is niet dat de omvang van de vraag
geen vestiging of oprichting van een Stoffenindustrie zou rechtvaardigen, maar dat de overheid daarvoor geen toestemming geeft. Een dergelijke industrie is een grootverbruiker van water en dat is een (te)
schaars goed in dit gebied.
Waar de vraag het aanbod overtreft is de handel natuurlijk actief. Tot
de categorie van de groothandel zijn de 'distributeurs' te rekenen,
handelsondernemingen die nauw gelieerd zijn aan één of enkele grote
industrieën elders in het land. Ze zijn gevestigd in Aguascalientesstad. Van de detailhandel moeten in de eerste plaats de winkels en
warenhuizen - de laatste alleen in de stad - genoemd worden; meestal
verhandelen ze ook produkten van de toeleverende industrie in de regio
zelf. In de tweede plaats, maar van veel minder belang, is er de markthandel. Rondom de markt die twee maal per week bij 'La Purísima' (een
kerk) in de stad Aguascalientes gehouden wordt, bieden namelijk ook
enkele stoffenhandelaren hun waren aan.
In hoeverre de handel in de regio het aanbod van de lokale industrie
aanvult met produkten van elders, is mij alleen voor de stoffen bekend:
volgens opgave van de Kledingindustriekamer in Aguascalientes wordt
hooguit 20% van de regionale vraag naar stoffen gedekt. Dit betekent
dat de rest, 80% dus, direct bij fabrikanten en hun distributeurs
elders in het land gekocht wordt.
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Als we de aanbodzijde nader bekijken dan zien we in de eerste plaats
dat de fabrikanten en distributeurs directe levering in het algemeen
beperken tot klanten die grote hoeveelheden tegelijk kopen; kopers die
dat niet kunnen, zijn derhalve op de detailhandel aangewezen. Uitzondering op deze regel vormt een aantal fabrikanten in Aguascalientes zelf,
die wel kleine hoeveelheden verkopen, zij het vaak alleen aan 'oude
klanten' (vroeger, toen ze zelf nog kleine(re) producenten waren, verkochten ze namelijk wel kleine hoeveelheden aan iedereen die daarom
vroeg); ze berekenen dan wel hogere prijzen.
In de tweede plaats is het van belang erop te wijzen dat zowel de prijzen als de betalingscondities aanzienlijk kunnen uiteenlopen. Even belangrijk is het, aandacht te schenken aan de veranderingen die beide
hebben ondergaan in de afgelopen jaren, met name vanaf het begin van
1982.
De prijzen liggen bij de distributeurs over het algemeen 10 tot 15% hoger dan bij de producenten, terwijl de detailhandel nóg eens 10 à 15%
duurder is. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Ten eerste zijn
de stoffenfabrieken in Mexico-stad en omgeving (inclusief Puebla) vaak
niet goedkoper dan hun distributeurs. Dit komt omdat deze distributeurs dezelfde zijn als de grote 'pseudo-producenten' (de 'judíos') van
het centrale district van het Distrito Federal. Ze zijn als afnemers
dermate machtig, dat ze de stoffenhandel in het centrum van het land
grotendeels gemonopoliseerd hebben. De fabrikanten willen hen niet voor
het hoofd stoten door direct aan andere handelaren of aan kledingindustrieën te verkopen tegen prijzen die onder die van hun belangrijkste
afnemers liggen; soms willen ze zelfs helemaal niet aan andere handelaren of aan kledingfabrikanten verkopen (zie ook: Alonso (ed.), 1980:
198). Ten tweede liggen de prijzen die de stoffenhandelaren op de markt
in Aguascalientes hanteren onder die van de winkels. Waarschijnlijk
zijn omvang en variëteit van het aanbod op de markt echter meer toegesneden op de behoeften van huisvrouwen die voor het eigen gezin kleren
maken, dan op die van de kleine produktie-eenheden in de sector.
Ten aanzien van de betalingscondities geldt dat fabrikanten en distributeurs in de regel uitstel van betaling verlenen, gemiddeld zo'n 4 tot
6 weken. Winkeliers doen dat veel minder gauw - alleen 'vaste klanten'
en bekenden kunnen wel eens 'op de pof' kopen - en markthandelaren verkopen uitsluitend â contant. Het voordeel van uitgestelde betaling is
natuurlijk dat men over minder 'cash'-geld hoeft te beschikken om toch
te kunnen produceren. Daar staat tegenover dat men hogere prijzen moet
betalen; er wordt een rente in rekening gebracht, die soms nog wat hoger is dan de officiële bankrente.
Zowel de prijsniveaus als de betalingsvoorwaarden zijn, bezien van de
kant van de kleding- en textielartikelen-producenten, de afgelopen
jaren in negatieve zin veranderd. De aanzet daartoe is waarschijnlijk
al rond het midden van het vorige decennium gegeven, ten tijde van de
toenmalige recessie en de daaropvolgende devaluatie in 1976 (zie ook
CNIV, z.d.: 12). Sindsdien zijn de prijzen van stoffen, garens en
dergelijke sneller gestegen dan die van kleding en textielartikelen.
Het duidelijkst is die ontwikkeling opgetreden na de devaluatie van
begin 1982. Menig klein bedrijfje en kleinschalige eenheid die geen
compensatie heeft kunnen vinden in een verhoging van de produktiviteit
is daardoor genoodzaakt de produktie geheel stop te zetten. Met het
stijgen van de prijzen zijn tegelijkertijd de betalingstermijnen, die
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vroeger gemakkelijk 6 maanden bedroegen, gaandeweg ingekort. Ook in dit
geval is de grootste klap opgetreden vanaf begin 1982, toen de termijnen plotseling gehalveerd werden en in sommige gevallen zelfs tot nul
gereduceerd. Veel eenheden zijn hierdoor in liquiditeitsproblemen geraakt .
Een laatste opmerking betreffende het aanbod van materiële 'inputs' is
dat er regelmatig sprake is van een schaarste aan stoffen. Ook op dit
punt geldt dat het inzetten van de huidige crisis het probleem verergerde. In Aguascalientes zijn hierdoor vooral eenheden die aangenomen
werk doen tijdelijk stil komen te liggen; daaronder waren vele thuiswerkeenheden, welke produceren voor kleine uitbesteders die geen voorraden hadden kunnen opbouwen. De oorzaken voor deze schaarstes zijn
niet altijd even duidelijk. Op dit moment heeft de crisis er zeker mee
te maken; vanwege de deviezenschaarste is zelfs de import van produkten
die onontbeerlijk zijn voor het in gang houden van het nationale produktie-apparaat - waaronder naalden en andere onderdelen voor de textielmachines - aan beperking onderhevig. Naar verluidt worden de
schaarstes echter maar al te vaak (mede) kunstmatig gecreëerd door een
aantal grote textielondernemingen en de distributeurs in Mexico-stad en
omgeving (1).
Aan de vraagzijde blijkt dat de kleinschalige eenheden vrijwel allemaal
slechts kleine hoeveelheden 'inputs' tegelijk kopen. Dat geldt met name
voor de eenheden die voor een uitbesteder of vaste opkoper werken, want
zij krijgen de stof of het breigaren aangeleverd. Maar ook de andere
kopen relatief weinig tegelijk, omdat ze hun produkten frequent afzetten (ze produceren niet 'in het vooruit').
Uit mijn onderzoeksgegevens blijkt dan ook dat de kleinschalige eenheden voornamelijk in een winkel in de buurt kopen. Sommige eenheden in
de stad Aguascalientes en in het daar zeer dichtbij gelegen Jesús María
kopen hun naai- en/of borduurgaren weliswaar bij een producent in de
stad, maar deze berekent hun vrijwel dezelfde prijzen als de winkels in
de dorpen die zijn produkten verkopen.
De grote meerderheid der kleinschalige eenheden betaalt de 'inputs'
contant. Dat is ook niet verwonderlijk: de meeste hoeven alleen voor
naai- en/of borduurgaren naar de winkel. Iets anders is het, wanneer
men zelfstandig produceert en zelf de stoffen of de breigarens moet
kopen. Beschikt men niet over voldoende geld, dan moet men een winkel
vinden die wel enkele weken uitstel wil verlenen. Wanneer dat lukt sommige eenheden blijken inderdaad op de pof te kunnen kopen - dan zit
men met het probleem dat die stoffen en garens erg duur worden vergeleken met de prijs die een deel van de concurrentie ervoor betaalt; menige uitbesteder of opkoper zal namelijk bij de fabrieken of de groothandel kopen. Het is daarom geen wonder dat de inkomens in de zelfstandig producerende kleinschalige eenheden veelal niet hoger liggen dan in
de afhankelijke eenheden.
De bedrijven van middelgrote en grotere omvang betrekken de belangrijkste materiële 'inputs' vrijwel allemaal direct van de producenten. Ze
kopen als het kan voor meerdere maanden tegelijk in (ze produceren immers 'in het vooruit' en bovendien worden ze op deze manier minder snel
overvallen door een plotselinge schaarste), zodat het omvangrijke aankopen betreft(2). Alleen als er eens wat extra nodig is, wordt nog wel
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eens bij de lokale detailhandel gekocht. De minder belangrijke 'inputs', zoals knopen, bies, ritsen en haaksluitingen, worden vaak bij
een distributeur in Aguascalientes-stad gekocht; sommige bedrijven
evenwel kopen ook deze direct bij de fabriek. Ook voor dit soort 'inputs' vervult de lokale detailhandel een aanvullende rol.
Omdat de eenheden van deze omvang 'in het vooruit' produceren, trachten
ze zo lang mogelijke betalingstermijnen te bedingen. De hoeveelheden
stoffen en garens die ze nodig hebben vertegenwoordigen immers zeer
aanzienlijke geldsommen en die hebben ze zelf zelden of nooit klaar
liggen. Nu de betalingstermijnen aanmerkelijk bekort zijn en de afnemers tegelijkertijd steeds later betalen, zijn vele bedrijven in liquiditeitsproblemen komen te verkeren.
De kleine bedrijfjes geven een wisselend beeld te zien, met name die uit
de subcategorie tot zo'n 10 werkzame personen.
De bedrijfjes met 10-20 personen vertonen grote overeenkomst met de
middelgrote en grotere bedrijven. Zij produceren eveneens 'in het vooruit' en kopen zoveel mogelijk stoffen of garens tegelijk, zodat ook zij
vaak direct bij de producenten terecht kunnen.
Van de kleinere (6-10 personen) kopen sommige bij winkels, andere bij
een distributeur (in Aguascalientes) en weer andere bij een producent.
Dat laatste is mogelijk als voornamelijk gebreide artikelen gemaakt
worden. Eenheden van deze omvang hebben namelijk al aanzienlijke hoeveelheden garen nodig; ze zijn immers niet alleen wat groter dan de
familiewerkplaatsen, maar beschikken ook over veel snellere machines.
De lokale garenproducenten zijn daarom in het algemeen wel bereid direct aan hun te leveren, tegen prijzen die niet veel hoger liggen dan
die welke aan grotere bedrijven worden berekend.
Voor het overige hangt de keuze af van factoren als de relaties waarover men beschikt en de variëteit aan artikelen welke vervaardigd
worden. Zo kan de eigenaar van een door mij bezocht bedrijfje met 8
personen voor stoffen terecht bij een distributeur in Aguascalientes,
aangezien het wat grotere bedrijf waarvan hij tegelijkertijd produktiechef is er óók koopt. Een ander bedrijfje koopt voornamelijk maar één
soort stof (voor luxe tafellakens), waarvoor het een producent gevonden
heeft in Guadalajara (dus niet behorend tot het 'kartel' in Mexico-stad
en omgeving) die wel direct wilde leveren. Overigens toont dit laatste
aan, dat het soms een kwestie van zoeken is. Helaas is niet elke eigenaar of eigenaresse van een klein bedrijfje in staat om daaraan de
nodige tijd, geld en energie te spenderen.
Tenslotte valt nog op te merken dat een deel van de bedrijfjes uit deze
subcategorie (met 6-10 personen) vrijwel altijd contant inkoopt, omdat
dat voordeliger is, terwijl de overige voldoende hebben aan een uitstel
van betaling voor enkele weken. Dit hangt natuurlijk nauw samen met het
feit dat ze maar weinig tegelijk aanschaffen: zowel de frequentie van
hun aankopen als die van hun verkopen is veel hoger dan onder de grotere eenheden het geval is, omdat ze niet ver 'in het vooruit' produceren. Van de veranderde betalingscondities - de ingekorte termijnen hebben ze dan ook (nog) niet of nauwelijks nadeel ondervonden.
Samenvattend komen 4 belangrijke zaken uit het bovenstaande naar voren:
De kleinschalige eenheden betalen in de regel méér voor hun materiële 'inputs' - gemiddeld zo'n 20% - dan de middelgrote en grotere
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eenheden; onder de kleine bedrijfjes kan dat ook het geval zijn,
maar met name de eenheden vanaf ca. 10 personen weten al in te kopen tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met die welke de middelgrote en grotere betalen.
De prijzen van de materiële 'inputs' zijn in de afgelopen jaren
aanzienlijk meer gestegen dan die van de afgewerkte produkten.
Hiervan ondervinden alle eenheden nadelige gevolgen.
De betalingscondities (de termijnen van uitgestelde betaling) die
de producenten en distributeurs tot aan het midden van het vorige
decennium gewoon waren te hanteren, zijn sterk verslechterd, met
name vanaf het begin van 1982. De bedrijven die'in het vooruit'
produceren - de eenheden met een omvang vanaf zo'η 10 personen ondervinden de gevolgen daarvan, in de vorm van liquiditeitspro
blemen.
Vrij regelmatig treedt er een schaarste aan stoffen op, die vooral
in eenheden die aangenomen werk doen of geen voorraad (kunnen) op
bouwen tot vermindering of zelfs stilstand van de produktie leidt.
Veelal gaat het om familiewerkplaatsen die voor een kleine uitbe
steder werken, of om zelfstandig producerende werkplaatsen en
kleine bedrijfjes met 6 tot 10 werkzame personen.
8.3

Verwerving van machines, werktuigen, onderdelen en technische
kennis en vaardigheden

Vrijwel alle machines en werktuigen voor de kleding- en textielartike
lenindustrie moeten worden geïmporteerd en hetzelfde geldt voor de
reserveonderdelen. Met uitzondering van een simpele rechtstikmachine
voor huishoudelijk gebruik en eenvoudige werktuigen als scharen en gewone strijkbouten, wordt in Mexico namelijk geen der benodigde machines en werktuigen gefabriceerd. Deze import-afhankelijkheid heeft de
afgelopen jaren helaas een tweetal ongunstige ontwikkelingen met zich
meegebracht.
In de eerste plaats worden sinds het uitbreken van de huidige crisis en
met name sinds de devaluatie van februari 1982 nog maar mondjesmaat
vergunningen verleend voor de import van machines, werktuigen en reserveonderdelen. Vreemd genoeg treffen de restricties vooral de import van
'máquinas familiares' en hun onderdelen; de overheid beschouwt deze als
luxeartikelen voor privégebruik en heeft ze daarom zeer laag op de
prioriteitenlijst gezet (Suárez Ramírez, 1983: 350,351). Het probleem
dat de importbeperkingen met zich meebrengen is niet zozeer dat uitbreiding van de kleding- en textielartikelenproduktie in het land er
sterk door bemoeilijkt wordt - de afzetmogelijkheden zijn op dit moment
toch niet rooskleurig - maar dat veel machines stil staan vanwege een
gebrek aan reserveonderdelen, zoals naalden.
In de tweede plaats zijn de prijzen van machines en werktuigen, net als
die van de materiële 'inputs', als gevolg van de waardevermindering van
de peso ten opzichte van de dollar, relatief sterk gestegen sinds het
midden van het vorige decennium. Schokken in die stijging traden op na
de devaluaties van 1976 en 1982. Een industriële rechtstikmachine
bijvoorbeeld, kostte vóór de devaluatie van 1976 8000 pesos; via 35.000
in 1979 en circa 70.000 aan het eind van 1982 liep de prijs op tot bijna 150.000 pesos in de laatste maanden van 1983!. Illustratief is ook
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wat een klein bedrijfje dat ik interviewde overkwam (maar ook andere
bedrijven beleefden iets dergelijks), toen het eind 1981 een automatische breimachine had besteld en voor het benodigde bedrag een krediet
had verkregen. De levering liet enige tijd op zich wachten (de machine
moest in het buitenland besteld worden) en toen de machine eenmaal
arriveerde was de peso inmiddels drastisch gedevalueerd. Wat eerst
voldoende was om de hele machine te betalen, volstond plotsklaps nog
maar net om de aanbetaling te verrichten' Begin 1984 was de machine nog
steeds niet geheel afbetaald...
Het zal duidelijk zijn dat de prijsstijgingen in de afgelopen jaren
sneller zijn verlopen dan de geldontwaarding en vèr uitgaan boven de
inkomensstijgingen. Dit betekent dat het nu veel moeilijker is een produktie-eenheid op te zetten of uit te breiden, dan in de jaren van economische voorspoed het geval is geweest.
In Aguascalientes zijn 3 machinedistributeurs (wederverkopers, geen importeurs) gevestigd.
Eén daarvan verkoopt nog uitsluitend semi-industriële naaimachines en
gewone brei- en naaimachines voor huishoudelijk gebruik ( maquinas
familiares'), van één merk. De klanten zijn uitsluitend huisvrouwen en
eigenaars/ eigenaressen van familiewerkplaatsen. De machines kunnen in
termijnen worden betaald, men krijgt enkele uren 'les' om de basisprincipes van het bedienen van de gekochte machine te leren en men kan gebruik maken van de onderhoud- en reparatiedienst.
De beide andere vertegenwoordigen meerdere merken tegelijk, waarbij de
nadruk ligt op industriële machines en werktuigen voor de confectiesector. De meer gangbare machines zijn op korte termijn leverbaar, omdat
de importeurs die normaliter in voorraad hebben. Termijnbetaling is mogelijk en er wordt onderhoud- en reparatieservice verleend. Enige technische bijstand, in de vorm van instructie ten aanzien van de bediening
en aanbevelingen voor de inpassing in het bestaande machinebestand (als
daar sprake van is), kunnen deze distributeurs ook geven. Tenslotte
kunnen ze bemiddeling verlenen voor de aanschaf van minder gangbare
machines, zoals automatische brei- en borduurmachines.
De levering van laatstgenoemde machines verloopt, na bestelling in het
buitenland, via de importeurs. Belangrijke klanten kunnen rekenen op
een uitgebreid servicepakket. Naast de mogelijkheid van termijnbetaling
en onderhoud- en reparatieservice omvat het adviezen die tot een juiste
keuze leiden wat betreft type en capaciteit van de machine(s), hulp bij
de opstelling en bij de inpassing in de bestaande produktiestructuur en
een gedegen instructie van machine-operateurs en onderhoudspersoneel.
Kleinere afnemers hoeven in de regel niet op extra serviceverlening te
rekenen (Mercado García et alii, 1980:194). In Aguascalientes komen
hoogstens enkele grote bedrijven en de geconsolideerde industrieën
ervoor in aanmerking.
Zowel machines en werktuigen als technische kennis en vaardigheden kunnen nog op andere wijze verkregen worden.
Machines en werktuigen worden soms tweedehands aangeboden, door producenten die er (al dan niet gedwongen) mee ophouden of oude machines en
werktuigen vervangen door nieuwe; sinds het inzetten van de huidige
crisis is het aanbod van gebruikte machines wat ruimer dan normaal.
Daarnaast kunnen degenen die op een machine van de uitbesteder werken
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deze soms kopen door maandelijks een deel van hun verdiensten te laten
inhouden. Dit gebeurt echter maar weinig, zeker op dit moment, omdat
men vrijwel zeker is van werk zolang de machine het eigendom van de
uitbesteder is; die ziet immers liever de machine van iemand anders
stilstaan dan de zijne.
Enige technische kennis en vaardigheden kunnen opgedaan worden bij de
Seguro Social in Aguascalientes-stad. Deze instelling organiseert cursussen op velerlei gebied, waaronder een borduur- en een confectiecursus (waar men leert omgaan met de machines) en een cursus waar de leerlingen de belangrijkste kneepjes van het onderhoud en de reparatie van
de meest gangbare borduur- en confectiemachines bijgebracht worden.
Deelname staat open voor iedereen, dus ook voor niet-verzekerden.
Als we de grootste ondernemingen in de sector even buiten beschouwing
laten (in verband met de dienstverlening welke deze kunnen ontvangen
van de importeurs), kan gesteld worden dat de mogelijkheden om gebruik
te maken van het aanbod van machines, werktuigen, onderdelen, alsmede
technische kennis en vaardigheden, weinig uiteenlopen voor de verschillende typen eenheden. Waarschijnlijk spannen de distributeurs zich iets
meer in voor de wat grotere afnemers, maar de verschillen voor wat betreft prijzen, betalingscondities, instructiemogelijkheden en dergelijke zijn toch gering te achten.
De enige uitzondering op deze regel is de mogelijkheid om cursussen te
volgen bij de Seguro Social. Omdat deze instelling georganiseerd is op
basis van de administratieve indeling van het land, zijn personen uit
het Los Altos-gebied van Jalisco uitgesloten van deelname aan de cursussen in Aguascalientes. In de praktijk heeft dat echter nauwelijks
consequenties, bezien vanuit de bestaande produktie-eenheden (en dat is
hier het uitgangspunt) tenminste, in de zin dat het niet tot een ongelijke situatie heeft geleid. Arbeidskrachten van produktie-eenheden in
het deel van de regio Aguascalientes, dat binnen de deelstaatsgrenzen
is gelegen, gaan namelijk net zo min naar deze cursussen. Ze hebben al
ervaring, of ze worden in de praktijk geschoold. Degenen die de cursussen wel volgen, gaan vrijwel altijd pas naderhand werken in een werkplaats of bedrijf(je).
Waar wèl verschillen optreden, of dreigen te gaan optreden, is in de
uitwerking van de gevolgen van de crisis, in casu de beperking van de
import van machines, werktuigen en onderdelen. Hoewel deze verschillen
niet zozeer het gevolg zijn van een ongelijke toegang tot de markt alswel van wat ik 'relaties op het niveau van de sociale en de juridischpolitieke structuur' heb genoemd (deze komen in een volgend hoofdstuk
nog nader aan de orde), dienen ze hier zeker vermeld te worden.
In de eerste plaats is het zo, dat voor een deel der eenheden in Aguascalientes het onderdelen-probleem (tijdelijk) opgelost is, doch dat
daar maar weinig kleine bedrijfjes en nauwelijks familiewerkplaatsen
bij zijn. Het blijkt namelijk dat de Kledingindustriekamer in Aguascalientes, dankzij de persoonlijke inzet van de gouverneur van de deelstaat, een vergunning heeft losgeweekt bij het Ministerie van Handel,
om voor 1,4 miljoen dollar aan onderdelen te importeren (El Sol del
Centro, 27-2-1984). Deze onderdelen zijn vervolgens te koop aangeboden
aan de leden van deze industriekamer. De kleine bedrijfjes en zeker de
familiewerkplaatsen zijn echter in overgrote meerderheid geen lid van
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de Kamer (hetgeen natuurlijk vooral te maken heeft met de klandestiniteit van vele van deze eenheden), zodat slechts weinige hebben kunnen
profiteren van deze importactie.
ín de tweede plaats is er het feit dat, zoals ik hierboven al aangaf,
met name de import van de meest eenvoudige machines (de 'máquinas familiares ) en hun onderdelen getroffen is. Daarvan zullen natuurlijk
vooral familiewerkplaatsen de gevolgen ondervinden, voorzover dat al
niet is gebeurd. Kennelijk houdt de overheid met de problemen van dit
type eenheden onvoldoende (of geen) rekening. Ook is er voorzover ik
weet niemand die er bij diezelfde overheid op aandringt om te proberen
daarin verandering te brengen.

8.4

Relaties met de arbeidsmarkt

Met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten ligt
het voor de hand ons te beperken tot de krachten die ingezet worden
voor de eenvoudiger taken, in de sfeer van de directe arbeid. Er is
immers geen sprake van dat de kleinere eenheden in staat zijn - dat wil
zeggen over voldoende middelen beschikken - om gespecialiseerd personeel in vaste dienst te nemen voor het verrichten van werkzaamheden in
de administratieve, technische of leidinggevende sfeer, of voor de inen verkoop.
Het totale aanbod van arbeidskrachten vanuit de regio Aguascalientes is
voor de laag gekwalificeerde arbeidsplaatsen in de sector tot op heden
voldoende geweest. Het aanbod van de geschoolde krachten is vanwege de
hoge arbeidsrotatie echter vrijwel altijd veel te gering geweest, ondanks het feit dat er dankzij de cursussen van de Seguro Social in de
loop der jaren wel enige verbetering in de situatie is opgetreden. Willen we kunnen vaststellen, in welke mate de verschillende categorieën
van eenheden toegang hebben tot dit arbeidsaanbod, dan moeten we dus
eerder op de kwaliteit van de aangetrokken krachten letten dan op de
kwantiteit.
Het antwoord op de vraag of er op dit punt van verschillen sprake is,
kan vrij kort zijn. Het is immers in feite al gegeven in Hoofdstuk 6.
Daar bleek dat leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de arbeidskrachten weinig of geen variaties vertoonden tussen de verschillende
categorieën. Ten aanzien van de ervaring van de arbeidskrachten merkte
ik bovendien op dat er geen duidelijk patroon valt aan te wijzen met
betrekking tot de bewegingen van arbeidskrachten die de ene eenheid
verruilen voor de andere; de grotere bedrijven betalen in het algemeen
wel wat beter, maar het arbeidsritme ligt er hoger en de gedragsvoorschriften worden door velen als te streng beschouwd. Er is daarom geen
reden om te veronderstellen dat de grotere eenheden in de sector de
arbeidsmarkt 'afromen' ten koste van de kleinere.
Een andere vraag die gesteld moet worden, is minder eenvoudig te beantwoorden. Die vraag luidt of het door de gestegen beloningsniveaus voor
de directe arbeid moeilijker is geworden om betaalde arbeidskrachten
aan te trekken dan vroeger het geval is geweest.
Die beloningsniveaus - en ik heb het nu alleen over de directe betalingen, dus niet over zaken als de premie-afdracht voor de Seguro Social -
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liggen tegenwoordig op of rond het officiële minimumloon, terwijl ze er
in de jaren '50 en '60 in het algemeen ver onder lagen. In reële termen
is dat minimumloon de afgelopen 10 tot 15 jaar echter met tientallen
procenten teruggelopen (zie ook Hoofdstuk 4). Wat het netto-effect van
beide ontwikkelingen is geweest kan ik bij gebrek aan voldoende concrete informatie helaas niet berekenen. We moeten het daarom doen met de
opvatting van enkele informanten, die stelden, dat de arbeid in het
algemeen wel wat duurder is geworden, maar in mindere mate dan dat voor
machines, werktuigen en materiële'inputs'het geval is geweest.

8.5

Dienstverlening

In deze paragraaf wordt ingegaan op het aanbod en het gebruik van enkele diensten in de professionele sfeer, alsmede die op het vlak van
scholing en informatieverschaffing. De financiële dienstverlening komt
hierna apart aan de orde.
In Hoofdstuk 5 werd gewezen op het feit dat het in de loop der jaren
gegroeide aanbod van professionele dienstverlening in de particuliere
sfeer (door accountants en boekhouders, ingenieurs, deskundigen op het
gebied van personeelsbeleid, etc.) een van de factoren is geweest die
de groei van de sector geschraagd hebben. We kunnen hier nu aan toevoegen dat deze vorm van dienstverlening, toegankelijk voor elke eenhe:d
die deze kan betalen, nog steeds een belangrijke bijdrage levert aan de
groei of de consolidatie van menige produktie-eenheid, en wel om twee
redenen:
a)
In lang niet alle eenheden rechtvaardigt de omvang van de verschillende werkzaamheden in de indirecte sfeer het in vaste dienst
nemen van één of meer specialisten.
b)
In de bedrijven waarin dat wel het geval is blijkt er gemiddeld
genomen van een onderbezetting sprake te zijn. Uit een niet gepubliceerd lokaal onderzoek onder 180 geregistreerde bedrijfjes en
bedrijven bleek dat geschoolde technici en kaderleden met een universitaire opleiding (bedrijfskundigen, economen, ingenieurs,
etc.) slechts 2 à 3 % van het totaal der werknemers uitmaakte,
hetgeen in vergelijking met het landelijk cijfer wat weinig was.
Als we nu nagaan wie een beroep doen op professionele dienstverleners,
dan blijkt uit mijn enquêtegegevens dat de kleinschalige producenten
daar niet toe behoren. Sterker nog, tijdens de interviews bleek menigmaal dat men niet eens van het bestaan ervan op de hoogte was. Zij die
er wèl weet van hadden meenden geen hulp van buiten nodig te hebben.
Gezien de huidige wijze en omvang van hun produktie is dat standpunt
wellicht juist. De vraag is echter of dat in alle gevallen nóg zo is,
wanneer men zou gaan streven naar verzelfstandiging en/of groei.
Uit de bij de kleine bedrijfjes verkregen antwoorden komt naar voren
dat een deel, in dit geval 6 van de 12, al wel de hulp inroept van professionele dienstverleners. Het eerste waarvoor men hulp van buiten
zoekt, blijkt de verzorging van de boekhouding te zijn. Sommige van de
wat grotere eenheden uit deze categorie laten zich behalve door een
boekhouder ook bijstaan door een ingenieursbureau. De eigenaars van de
eenheden die (nog) geen externe dienstverleners hadden ingeschakeld
gaven daarvoor één van twee redenen: externe hulp wordt nog niet nodig
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geacht, of men vindt haar te duur. Het eerste is niet geheel onlogisch,
als we bedenken dat deze personen vaak een betere opleiding hebben genoten dan de meeste hoofden van de familiewerkplaatsen en soms ook door
het volgen van een cursus hun kennis en vaardigheden hebben vergroot
(zie Hoofdstuk 6). Van het tweede kunnen we zeggen dat, als het voor
dit type eenheden al te duur is, dit ongetwijfeld ook zal gelden voor
de familiewerkplaatsen.
Op het niveau van de middelgrote bedrijven is het welhaast reeds een
vereiste om de bijstand van tenminste een boekhouder en liefst ook een
bedrijfskundig ingenieur in te roepen, tenzij men reeds hoger geschoolde kaderleden permanent in het bedrijf heeft opgenomen. Niettemin zijn
er onder de eigenaren van dit type bedrijven toch nog verscheidene, die
alle werkzaamheden op het vlak van leiding, organisatie en boekhouding
zelf trachten uit te voeren. Eerder dan aan een tekort aan middelen
moet dit toegeschreven worden aan een gebrek aan visie of zelfkennis.
Deze ondernemers dreigen hun eigen graf te graven, omdat de zaken hen
boven het hoofd groeien en geen der genoemde werkzaamheden op adequate
wijze wordt verricht.
Waarschijnlijk (ik heb er in deze gevallen niet naar gevraagd) maken
grote bedrijven en geconsolideerde industrieën niet erg frequent gebruik van professionele dienstverlening van buiten het bedrijf. Immers,
meestal hebben ze zelf meerdere specialisten in vaste dienst (zie tabel
6.2, in Hoofdstuk 6 ) .
Samenvattend kan gesteld worden, dat lang niet alle eenheden in de sector een beroep doen op externe, professionele dienstverlening in de
commerciële sfeer. Dit geldt met name voor de familiewerkplaatsen en
ook voor een deel der kleine bedrijfjes. Hoewel professionele hulp van
buiten onder de huidige omstandigheden meestal ook niet nodig is, is
het toch belangrijk te constateren dat hun eigenaren en eigenaressen
soms niet eens weet hebben van het bestaan van dergelijke vormen van
dienstverlening en/of deze vaak niet zouden kunnen betalen. Met name
het laatste is een ernstige belemmering op het moment dat groei nagestreefd zou worden en hulp van buiten wèl geboden zou zijn.
Ook op commerciële basis opgezet zijn de cursussen over verschillende
aspecten van het management van het midden- en kleinbedrijf, die gegeven worden door een lokale vertegenwoordiging van een Noordamenkaans
instituut voor management-training. Deze cursussen waren nog maar kort
vóór de eerste fase van mijn onderzoek van start gegaan, maar bleken
toen al goed ontvangen te zijn.
Het is echter wel zo dat de vijf door mij geïnterviewden die te kennen
gaven de cursus te volgen of te zullen gaan volgen, alle eigenaars zijn
van bedrijven die ik als 'middelgroot' bestempeld heb. Waarschijnlijk
is de definitie van 'midden- en kleinbedrijf' waarmee door genoemd instituut de doelgroep voor deze cursus aangeduid wordt een andere dan
de door mij gehanteerde. Het is echter ook goed mogelijk dat de kosten
voor deelname dermate hoog zijn, dat de kleinere ondernemers worden afgeschrikt .
Bepaald niet van belang ontbloot zijn de activiteiten van het regionale
kantoor van het PAI (Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana
Industria), een bundeling van een zevental programma's van de nationale
overheid ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf in de nijverheids-
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sector. In het kader van één van die programma's worden in Aguascalientes namelijk cursussen gegeven die ten doel hebben de leidinggevende en
organisatorische kwaliteiten van kleine en middelgrote ondernemers te
verbeteren. Naast medewerkers van het kantoor zelf worden hiervoor met
name ook vertegenwoordigers ingeschakeld van toonaangevende industriële
ondernemingen uit Aguascalientes, alsmede van lokale adviesbureaus,
accountantskantoren en dergelijke. De deelnemers worden zodoende geconfronteerd met een verscheidenheid aan inzichten en praktische ervaringen. De kosten van deelname zijn bescheiden.
Twee groepen van 15 deelnemers elk bleken ten tijde van het tweede deel
van mijn onderzoek reeds een volledig cursusprogramma doorlopen te
hebben. Verheugend is, dat onder die deelnemers niet alleen eigenaren/
eigenaressen waren van wat ik 'middelgrote' en 'grote' bedrijven genoemd heb, maar ook enkele van 'kleine bedrijfjes' (zie ook tabel 6.2.
in Hoofdstuk 6). De meningen van de deelnemers over het nut van de
cursussen zijn, zo kon ik vaststellen, zeer positief.
Eigenaars of eigenaressen van familiewerkplaatsen hebben (nog) niet
deelgenomen aan de cursussen van het PAI. Voor de meerderheid van hen
zijn ze ook niet bedoeld, gezien het feit dat ze niet zelfstandig produceren of niet of nauwelijks met leidinggevende en organisatorische
problemen te kampen hebben. Daar komt bij dat, zeker buiten de stad
Aguascalientes, onder dit type 'ondernemers' zelden bekend is dat zoiets als het PAI bestaat, of wat het is en voor wie het werkt. Tenslotte zal bij menigeen de drempel vrees om zich tot een overheidsinstelling
te wenden te groot zijn, vanwege de gehele of gedeeltelijke klandestiniteit van hun activiteiten '-^. Eén en ander neemt niet weg dat de
cursussen van het PAI een belangrijk instrument zouden kunnen zijn om
een eventuele groei van familiewerkplaatsen tot levensvatbare kleine
bedrijfjes te ondersteunen en in goede banen te leiden.
Tenslotte verdient vermelding dat de Kledingindustriekamer en de daarmee nauw verbonden Kredietunie voor de kleding- en textielartikelenindustrie aan hun leden enige informatie verschaffen of desgevraagd
kunnen verschaffen. Die informatie betreft onder andere namen, adressen
en typen produkten van toeleverende industrieën en de wettelijke voorschriften alsmede het overheidsbeleid ten aanzien van de sector.
Het hoeft geen betoog dat de grote meerderheid der familiewerkplaatsen
en een belangrijk deel van de kleine bedrijfjes niet kan profiteren van
deze vorm van dienstverlening, simpelweg omdat ze geen lid zijn van de
Kamer of de Kredietunie. Voor de meeste zal dat in hun huidige situatie geen gemis zijn. Het soort informatie waar het hier om gaat wordt
pas echt belangrijk als een eenheid wat groter is en uit de klandestiniteit is getreden.

8.6

Toegang tot financieringsbronnen

Voorafgegaan door een inleiding over de kapitaal- en financieringsbehoeften in de sector, zullen we in deze paragraaf bezien welke mogelijkheden de eenheden in Aguascalientes hebben om geld te lenen bij een
drietal typen formele kredietinstellingen. Dat zijn respectievelijk de
banken, de Kredietunie voor de kleding- en textielartikelensector, alsmede de belangrijkste poot van het PAI-programma voor het midden- en
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kleinbedrijf in de nijverheidssector, FOGAIN. Natuurlijk zijn er meer
mogelijkheden om krediet te krijgen of geld te lenen. Eén ervan hebben
we echter al behandeld, namelijk het leverancierskrediet van machinehandelaren en leveranciers van stoffen, garens en andere benodigdheden.
Andere zijn te beperkt wat de omvang van het te lenen bedrag betreft,
komen slechts sporadisch voor, of zijn zo duur dat ze geen reëel alternatief vormen; ik denk daarbij aan hulp van vrienden, buren, kennissen
en familieleden die niet tot het huishouden van de producent behoren en
aan leningen van handelaren en woekeraars. De mogelijkheid tenslotte,
om een deel van de gezinsinkomens welke buiten de eenheid verdiend worden te reserveren voor investering in de eenheid, zal in het volgende
hoofdstuk nog aan bod komen.

8.6.1

Inleiding

De kleding- en textielartikelenindustrie is relatief weinig kapitaalintensief; ik wees daar reeds op in Hoofdstuk 6. Dat heeft het voordeel,
dat betrekkelijk weinig geld nodig is om de machine(s) en werktuigen te
kopen waarmee een produktie-eenheid gestart of uitgebreid kan worden.
Met machines en werktuigen en andere zogenaamde vaste activa (gebouwen,
transportmiddelen) is men er echter nog niet. In Mexico blijkt het
werkkapitaal, of de vlottende activa, in deze sector gemiddeld genomen
een omvang te hebben van 3 à 4 maal die van de vaste activa; dat is
vergeleken met andere nijverheidstakken zeer veel (voor de totale
nijverheid geldt dat de vaste activa gemiddeld 45% van de totale activa
uitmaken, tegen 22% in de kledingsector; CNIV, z.d.:11,33). Grotendeels
verantwoordelijk voor deze situatie is de omvang van de posten 'voorraden' (37,8% van de totale activa) en 'debiteuren' (29,4%). Het bijeenbrengen van voldoende werkkapitaal is - voor zelfstandige produktie
althans - dus veel moeilijker dan het vergaren van de middelen waarmee
werktuigen en machines aangeschaft kunnen worden. Dit blijkt ook uit
het gegeven dat het eigen vermogen in de eenheden in de kledingsector
gemiddeld 70% van het totale vermogen uitmaakt, een cijfer dat lager is
dan in de meeste andere nijverheidssectoren (idem:12).
De sector is dus in hoge mate afhankelijk van externe financieringsbronnen. Omdat een groot deel van de transacties steeds op korte termijn plaatsvindt, is de beschikbaarheid van financieringsmiddelen zelfs
als het grootste probleem te beschouwen. Dit geldt tegenwoordig nog
veel sterker dan vroeger. De leverancierskredieten beslaan namelijk een
steeds kortere termijn (de periode van uitgestelde betaling is in de
loop der jaren sterk bekort, zoals ik hierboven al aangaf), terwijl de
afnemers juist steeds langer wachten met betalen.
De bovenstaande analyse is voornamelijk gebaseerd op gegevens omtrent
de wat grotere, legaal opererende bedrijven in heel Mexico. Ze vormt
een goede reflectie van de situatie van de grote meerderheid der bedrijfjes en bedrijven in de regio Aguascalientes met een omvang van
zo'η 10 werkzame personen of meer. Echter, ook waar het gaat om de
kleinschalige eenheden in deze regio en hun ontwikkelingsmogelijkheden
speelt de financieringsproblematiek een belangrijke rol.
Zo zullen de van een uitbesteder of vaste opkoper afhankelijke eenhe
den, willen ze zelfstandig gaan produceren, zelf de 'inputs' moeten
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kopen. Om zich enigszins in te dekken tegen plotselinge schaarstes, en
ook om niet te duur te hoeven inkopen, moeten ze het liefst ook in
staat zijn grotere hoeveelheden tegelijk in te slaan. Daarnaast is het
gewenst, dat aan afnemers uitstel van betaling verleend kan worden. De
kans, dat men beter betalende afnemers vindt dan de (lokale) handelaren
en producent-handelaren die gewoonlijk de produkten van kleinschalige
eenheden tegen contante betaling opkopen, is dan beduidend groter. Nóg
groter wordt die kans als men tevens in staat is meer variëteit en ook
grotere hoeveelheden tegelijk te leveren, dat wil zeggen, als men kans
ziet wat grotere voorraden op te bouwen alvorens tot verkoop over te
gaan. Om dergelijke veranderingen te kunnen doorvoeren en daarmee de
inkomenssituatie van de arbeidskrachten te verbeteren, is een aanzienlijke verruiming noodzakelijk van de financiële middelen waarover de
betreffende eenheden kunnen beschikken. Slechts weinig eigenaren en
eigenaressen van kleinschalige eenheden zullen echter in staat zijn
daarvoor voldoende geld opzij te leggen.
Nog meer geld is natuurlijk nodig, wil er groei van individuele eenheden kunnen plaatsvinden, zeker als we er van uitgaan dat een omvang van
ca. 10 personen bereikt dient te worden. Er moeten meer machines bijgekocht worden en ook duurdere (meer gespecialiseerde), er zal voor
meerdere maanden 'in het vooruit geproduceerd' moeten worden, belasting
en sociale premies moeten afgedragen worden, etcetera. Zonder financiële hulp van buiten is dit alles voor maar heel weinige kleinschalige
producenten een haalbare kaart.

8.6.2

De banken

Bij de formele banksector kunnen de producenten soms terecht voor persoonlijke leningen of voor bedrijfsleningen. De laatste zijn in het algemeen omvangrijker dan de eerste. Het is overigens niet erg voordelig
geld te lenen bij de banken. De rentepercentages zijn hoog vergeleken
met de door FOGAIN gehanteerde tarieven (zie 8.6.4 hierna).
Voor de bedrijfskredieten houden de banken een limiet aan van éénderde
van de waarde van de bedrijfsgebouwen en de daarbij horende grond; machines en werktuigen worden niet als onderpand geaccepteerd. Dit type
krediet wordt over het algemeen wat gemakkelijker verleend aan eenheden
met de status van Naamloze Vennootschap ('Sociedad Anónima'), Deze organisatievorm wordt namelijk beschouwd als een teken van serieus ondernemerschap.
Ook voor het verkrijgen van een persoonlijke lening moet men over onroerende goederen beschikken die kunnen dienen als onderpand, tenzij
men een vast (loon-)inkomen heeft of een meer vermogend persoon bereid
vindt borg te staan. Als geleend wordt op basis van onderpand geldt,
net als bij het bedrijfskrediet, dat de lening maximaal eenderde van de
waarde van het onderpand bedraagt.
Opvallend is, dat de banken zich in het verleden soepeler hebben opgesteld dan nu het geval is. Als men vertrouwen had in de ondernemerscapaciteiten van een persoon werd al gauw een lening verstrekt zonder
dat voldaan werd aan de formele vereisten. Zo kon 'Bordados Maty' in de
jaren '60, toen het nog een klein bedrijfje was, een vrij aanzienlijke
lening krijgen, op grond van het feit dat één van haar oprichtsters
vroeger al eens als klein onderneemster (in een andere tak van bedrij235

vigheid) succesvol was geweest.
De kleinschalige eenheden komen niet in aanmerking voor een bedrijfslening van de bank, omdat ze niet over een onderpand beschikken. In het
algemeen voldoen hun eigenaren ook niet aan de voorwaarden voor persoonlijke leningen van enige omvang. Uit mijn enquêtegegevens blijkt
dan ook dat maar 2 van de 41 geïnterviewde eigenaren en eigenaressen
wel eens geld leent van de bank.
De middelgrote en grote bedrijven en natuurlijk ook de geconsolideerde
industrieën daarentegen kunnen allemaal terecht bij de banken. Overigens proberen ze er zo min mogelijk gebruik van te maken, omdat ze bij
FOGAIN veel goedkoper kunnen lenen. Van de geïnterviewde eenheden uit
deze categorieën hadden er daarom maar 3 ooit eens geld geleend bij een
bank om machines te kopen. Bankkrediet wordt voornamelijk gebruikt om
'de gaten te dichten', dat wil zeggen in de vorm van kortlopende leningen voor het betalen van lonen en salarissen of soms het kopen van
wat stoffen, garens of andere benodigdheden.
De kleine bedrijfjes uit de subcategorie met 10 tot 20 personen komen
vrijwel allemaal in aanmerking voor een bedrijfslening, aangezien ze
over een eigen opstal beschikken. De enige uitzondering zijn de bedrijfjes die nog klandestien opereren; hun eigenaren zullen meestal wèl
een persoonlijke lening kunnen krijgen. In beide gevallen zal men, net
als de eigenaren van de middelgrote en grotere eenheden, eerst proberen
andere, goedkopere financieringsbronnen aan te boren.
Onder de eenheden uit de subcategorie met 6 tot 10 werkzame personen is
het beeld wisselend. Sommige komen voor geen van beide soorten leningen
in aanmerking; ze zijn klandestien of beschikken niet over een apart
bedrijfsgebouw met bijbehorende grond, terwijl hun eigenaar/eigenaresse
niet kredietwaardig genoeg is voor een persoonlijke lening en evenmin
beschikt over de relaties die het mogelijk maken een goede borg te vinden. Van andere kan de eigenaar wel persoonlijke leningen krijgen (zij
het meestal van bescheiden omvang), omdat hij of zij betere relaties
heeft of persoonlijk enig onroerend goed bezit. Eenheden die voor een
bedrijfskrediet in aanmerking kunnen komen, zijn er waarschijnlijk maar
zeer weinig. Bij de 6 door mij bezochte bedrijfjes uit deze subcategorie waren er maar 2 die één of meerdere keren geld van een bank geleend
hadden, voor financiering van de produktie. In beide gevallen betrof
het persoonlijke leningen waarvoor derden zich borg hadden gesteld.

8.6.3

De Kredietunie

De 'Unión de Crédito de la Industria del Vestido y del Bordado S.A. de
C.V.', kantoor houdend in Plaza Vestir, is een in 1973 opgerichte coöperatieve kredietinstelling. Om lid te kunnen worden moet een ondernemer aandelen van de Unie kopen, terwijl zijn/haar produktie-eenheid
niet klandestien mag functioneren. Begin 1984 telde de Unie een negentigtal leden.
De leden hebben in principe recht op krediet uit de eigen fondsen van
de Unie tot een maximum van 10 keer de nominale waarde van hun aandelen. Of dat maximum ook werkelijk toegekend kan worden, is afhankelijk
van de kredietwaardigheid van de eenheid op het moment van aanvraag.
Voor het bepalen van die kredietwaardigheid worden minder strenge nor-
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men gehanteerd dan de banken toepassen. De Unie gaat af op de kennis
welke men van de betreffende eenheid heeft. Eventueel wordt deze nog
eens financieel doorgelicht. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de
waarde van machines, werktuigen en voorraden.
De omvang van de kredieten die de Unie uit eigen fondsen kan verstrek
ken is gering. Begin 198Д mocht ze, gezien de omvang van haar maat
schappelijk kapitaal, volgens de wet niet meer dan 15 miljoen pesos toentertijd zo'n 250 duizend gulden - aan kredieten verstrekken. De
leden maken daarom voornamelijk gebruik van hun rechten door kortlopen
de leningen aan te gaan voor het betalen van lonen en salarissen, de
aanschaf van wat stoffen of garens en voor andere kleinere uitgaven;
daarnaast brengen ze soms promesses van afnemers onder bij de Unie,
zodat ze sneller weer geld vrij krijgen (de Unie int het verschuldigde
bedrag dan later bij de betreffende afnemers).
Gezien het ledental van de Unie zal het duidelijk zijn dat maar een
heel klein deel van de eenheden in de sector aanspraak kan maken op
haar diensten.
Het blijkt dat geen enkele kleinschalige eenheid tot de leden behoort
en dat er ook maar heel weinig kleine bedrijfjes bij aangesloten zijn.
Volgens de directeur van de Kredietunie telt het kleinste lid 8 werk
nemers en zijn er verder heel weinig leden die er minder dan 25 à 30
in dienst hebben. Hoe deze situatie verklaard moet worden is niet geheel duidelijk. Weliswaar is het zo dat alleen legaal opererende eenheden lid kunnen worden, maar dat sluit geenszins alle familiewerkplaatsen en het grootste deel van de kleine bedrijfjes uit van deelname. Wellicht vormt het feit dat men aandelen moet kopen een belangrijke drempel voor de kleinere eenheden. En misschien verwacht men ook
- niet geheel ten onrechte zoals we in Hoofdstuk 11 nog zullen zien dat de Unie voornamelijk de belangen van de wat grotere bedrijven behartigt.

8.6.A

FOGAIN

De belangrijkste instelling voor kredietverlening is sinds enkele jaren
de 'Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña',
kortweg FOGAIN genoemd. In 1982 is in Aguascalientes aan meer dan honderd eenheden uit de sector een lening verstrekt, van zeker 1 à 2 miljoen pesos elk. Tot 1979, toen de bestaande, apart opererende steunprogramma's voor het midden- en kleinbedrijf werden samengebracht in
het PAI en in vrijwel elke deelstaat een PAI-kantoor geopend werd, werd
in Aguascalientes weinig gebruik gemaakt van de kredietverschaffing
door FOGAIN. Deze instelling was uitsluitend gevestigd in Mexico-stad,
Guadalajara en Monterrey, met als gevolg dat industrieën elders in het
land slechts in beperkte mate werden bereikt.
FOGAIN verstrekt 3 soorten leningen: a) voor de aanschaf van grondstoffen en de betaling van lonen en salarissen, b) voor de aanschaf van
machines en werktuigen en ook voor de bouw of uitbreiding van bedrijfsgebouwen, en c) voor de betaling van schulden. Voor elk type geldt een
bepaald maximumbedrag per geval; in 1982 lagen de maxima tussen 10 en
12 miljoen pesos (tegenwoordig zal dat, gezien de inflatie, ongetwijfeld veel hoger liggen). De looptijden variëren van 1-j tot 7 jaar.
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Het grote voordeel van de FOGAIN-leningen zijn de relatief lage rentepercentages, die in alle gevallen aanmerkelijk onder de door de banken
gehanteerde tarieven liggen. FOGAIN berpkent verschillende percentages
al naar gelang de prioriteit die aan een regio is toegekend in het kader van de nationale ontwikkelingsplannen, de mate waarin 'nuttige
artikelen worden vervaardigd en de omvang ('klein' of 'middelgroot')
van de aanvragende eenheid. Aguascalientes behoort tot de zones met de
hoogste prioriteit in de urbane en industriële ontwikkelingsplannen en
de kleding- en textielartikelenindustrie staat hoog op de lijst van
prioritaire nijverheidstakken. De eenheden in deze sector betalen er
daarom een rente die maar ongeveer de helft bedraagt van de door de
banken gehanteerde tarieven. De 'kleine bedrijven' (in 1982 gedefinieerd als eenheden met een balanswaarde tussen 50 duizend en 10 miljoen
pesos, in die tijd overeenkomend met resp. 5 duizend en 1 miljoen gulden) betalen daarbij wat minder dan de 'middelgrote' (balanswaarde van
10 tot 60 miljoen pesos).
De weg naar de FOGAIN-kredieten loopt via de banken en kredietassociaties als de Kredietunie. Voor hun bemiddeling krijgen deze een vergoeding van enkele procenten van het geleende bedrag. Daarvoor moeten ze
zorgen dat de aanvragende eenheid wordt 'doorgelicht'. Er moet een zeer
uitgebreid formulier ingevuld worden met allerhande gegevens (doel
waarvoor de lening aangevraagd is, waarde van de bezittingen, omvang
van de schulden, omvang van de verkopen in de afgelopen jaren, verkoopstrategie, interne organisatie, planning voor de komende jaren, etcetera).
Tot een bepaald bedrag - in 1984 was dat 3 miljoen pesos - mogen de
banken en kredietassociaties zonder voorafgaande autorisatie van FOGAIN
een lening verstrekken, althans indien de cliënt kredietwaardig wordt
bevonden. Het geleende bedrag krijgen ze dan binnen een week of twee
terug van FOGAIN. Voor grotere bedragen moeten de formulieren naar het
FOGAIN-hoofdkantoor gestuurd worden, waar de aanvraag verder wordt verwerkt. Blijkt de aanvrager kredietwaardig, dan wordt het gevraagde bedrag overgemaakt aan de bemiddelende instantie, die het doorgeeft aan
de cliënt. Met deze procedure zijn soms vele maanden gemoeid.
Helaas moet geconstateerd worden dat het FOGAIN-programma in de praktijk selectief uitwerkt. Bovendien blijkt dat ook ondernemingen die
zeker niet meer tot het midden- en kleinbedrijf gerekend kunnen worden
ervan gebruik maken.
Om met het laatste te beginnen: zoals gezegd bestaan de ondernemingen
die ik heb aangeduid als 'geconsolideerde industrieën' uit meerdere
dochterbedrijven; hetzelfde geldt voor enkele 'grote bedrijven'. Elk
van de 'dochters' is echter opgezet als een zelfstandige vennootschap,
waardoor ze op een enkele uitzondering na wel in aanmerking komen voor
de FOGAIN-kredieten. Waarschijnlijk is op die manier minstens 10% van
de in 1982 aan bedrijven in de sector verleende kredieten terechtgekomen bij de grote ondernemingen.
Selectief werkt het programma onder andere omdat enige ervaring met en
kennis van bureaucratische en bankprocedures zeker ten voordele strekt.
Als je weet hoe je het moet doen, dan kan het sneller', aldus een ter
zake kundige overheidsfunctionaris. Volgens dezelfde functionaris zijn
de grotere bedrijven hier duidelijk in het voordeel.
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Veel erger is, dat de kleinste eenheden nauwelijks of niet participeren
in dit kredietprogramma. Dit blijkt overduidelijk uit mijn enquêtegegevens: een lening van FOGAIN was in de jaren vlak voor het onderzoek één
of meerdere malen verkregen door alle eenheden met 10 of meer werkzame
personen, maar slechts door één van de eenheden met minder dan 10 personen. Deze bevinding spoort goed met hetgeen de directeur van het PAI
in Aguascalientes mij in 1982 toevertrouwde, namelijk dat er nauwelijks
leningen verstrekt waren aan eenheden met een balanskapitaal van minder
dan 1 miljoen pesos; de investering per arbeidsplaats zal in de kleinere eenheden in dat jaar namelijk zelden meer dan 100 duizend pesos bedragen hebben.
De uiterst beperkte deelname van de kleinere eenheden heeft ongetwijfeld meerdere oorzaken. Ten eerste is er het feit dat veel van die eenheden klandestien zijn en daarom óf niet op de hoogte zijn van het bestaan van het PAI en zijn deelprogramma's, óf zich niet tot een overheidsinstelling durven te wenden. Ten tweede worden deze eenheden niet
of nauwelijks kredietwaardig bevonden, gezien de (zeer) bescheiden omvang van hun vaste activa; de zekerheid omtrent terugbetaling van de
lening wordt te gering geacht. En ten derde blijkt dat de banken - de
bemiddelende instantie waartoe eenheden van deze omvang zich richten
omdat ze geen lid zijn van de Kredietunie - medewerking weigeren, aangezien de vergoeding voor hun bemiddeling bij leningen van geringe omvang niet opweegt tegen de kosten. Ze willen wèl een normale banklening
verstrekken, als de aanvragende eenheid kredietwaardig bevonden wordt,
want daar maken ze wel degelijk winst op. Voor de aanvrager is dit echter een erg onvoordelig alternatief.
Waarschijnlijk zijn de mogelijkheden om FOGAIN-leningen te verkrijgen
sinds mijn laatste verblijf in Aguascalientes voor de kleinere eenheden
wat verbeterd en voor de grotere juist wat verslechterd.
Dat laatste mag verwacht worden omdat in het kader van het economische
'herordeningsplan' van de huidige regering (zie Hoofdstuk 4) steeds
meer gemikt wordt op het steunen van alleen de meer rendabele bedrijven. De bedoeling van het verstrekken van de FOGAIN-kredieten moet
zijn, dat de financiële situatie van de ontvangende eenheden er blijvend door verbeterd wordt, en dus niet dat er permanent gaten mee gedicht worden zonder dat men orde op zaken stelt. Dit laatste lijken
meerdere eenheden in de sector tot nu toe gedaan te hebben; gedurende
verscheidene jaren achtereen hebben ze steeds weer FOGAIN-leningen gevraagd - en gekregen - om in de perioden tussen de seizoenpieken lonen
en salarissen uit te keren en grondstoffen in te kopen. Deze bedrijven
moesten er op rekenen, zo meende de directeur van de Kredietunie, dat
ze van verdere hulp uitgesloten zouden worden wanneer ze geen structurele verbeteringen in de financiële bedrijfsvoering zouden weten aan te
brengen.
Een deel van de kleinere eenheden zal wellicht kunnen profiteren van
een op initiatief van de deelstaatregering opgericht garantiefonds voor
de kleinschalige industrie in Aguascalientes. Dit fonds, F0GAPR0 genaamd (voluit: Fondo de Garantía y Promoción a la Industria Pequeña del
Estado de Aguascalientes), stelt zich bij FOGAIN garant voor de terugbetaling van de verstrekte leningen, tot 75% van het geleende bedrag.
Daartoe is 10 miljoen pesos beschikbaar gesteld door de deelstaatregering, waarmee tot 100 miljoen aan leningen van FOGAIN worden verkregen.

239

Van die 100 miljoen is op papier de helft bestemd voor eenheden in de
kleding- en textielartikelensector. De leningen worden verstrekt tegen
het laagste FOGAIN-tarief, maar de begunstigden moeten wel een extra
premie van 5% betalen. Hiermee wil F0GAPR0 zijn garantiepotje van 10
miljoen vergroten, om zo de limiet van 100 miljoen aan FOGAIN-lemngen
te kunnen doen verhogen (er wordt door F0GAIN dus een verhouding van
10:1 aangehouden).
Hoewel vijf maanden na de start 14 kredieten verstrekt waren met garantie van F0GAPR0 en 16 aanvragen in behandeling waren (waarmee in totaal
36 miljoen pesos gemoeid zou zijn), is het mijns inziens nog zeer de
vraag of er met dit programma blijvend succes geboekt zal worden. De
aanzet ertoe en de opzet ervan dragen namelijk een beetje het karakter
van een stunt (4). Een aantal personen zal er wel politieke munt uit
slaan, maar de kans is levensgroot aanwezig dat het programma snel dood
zal bloeden. Het heeft van de doelgroep ook 'geen enthousiaste respons'
gekregen, aldus de jonge directeur van F0GAPR0; nieuwe kredietaanvragen
komen namelijk bijna niet meer binnen.
Verwonderlijk is dat laatste naar mijn overtuiging niet. In de eerste
plaats is er geen serieuze voorstudie bij de kleine eenheden zelf verricht en zijn dergelijke eenheden op geen enkele wijze betrokken geweest bij de opzet van het programma. In de tweede plaats staat menige
kleine ondernemer er geen moment bij stil dat het programma ook echt
voor hem of haar bedoeld is, zoals ik zelf merkte bij enkele respondenten. Dit is niet alleen zo omdat velen klandestien opereren (bij FOGAPRO beweert men overigens dat alle informatie bij hen veilig is en niet
doorgespeeld zal worden naar de Seguro Social of de belastingdiensten;
de vraag is of ze dat hard kunnen maken), maar ook vanwege het sterk
formele karakter ervan en de betrokkenheid van allerlei functionarissen
en andere belangrijke personen waarvan de kleine ondernemers veronderstellen - waarschijnlijk terecht - dat die niet de meest geëigende zijn
om hun belangen te dienen.
Gezien de manier waarop het tot stand is gekomen en ook qua opzet doet
het hele FOGAPRO-programma denken aan zovele andere achter de bureaus
van overheidsinstanties bedachte, fraai ogende plannen en programma's.
De president, een minister, een gouverneur of een andere hoge functionaris maakt er goede sier mee, maar de respons van de doelgroep is gering, ook al omdat deze vaak op sterk paternalistische wijze behandeld
en 'begeleid' wordt. Wanneer de betreffende functionaris op een andere
stoel terechtkomt - na een presidents- of gouverneurswisseling - wordt
dit soort programma's in de regel dan ook stopgezet en verdwijnen alle
mooie plannen in een la, om plaats te maken voor nieuwe, van eenzelfde
snit.
Het is te hopen dat mijn visie te somber zal blijken en dat dit niet
het lot van het FOGAPRO-programma zal zijn. Dan nog echter blijft het
gevaar bestaan dat slechts een beperkt aantal legaal opererende kleine
bedrijfjes er zijn voordeel mee zullen doen. Bovendien moet men zich
afvragen of de banken die hun medewerking hebben toegezegd echt wel bemiddeling zullen verlenen; ze zullen er ongetwijfeld nog steeds verlies
op lijden. Mijns inziens zal dit programma daarom weinig veranderen aan
het feit dat de FOGAIN-kredieten voor de kleinschalige eenheden en een
belangrijk deel van de kleine bedrijfjes niet toegankelijk zijn.
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8.7

Vergelijking met verwante studies

Niet alle geraadpleegde auteurs besteden aandacht aan de toegang van
kleinschalige eenheden tot de markt voor stoffen, garens en andere
benodigdheden. Een aantal hunner constateert slechts dat de door hen
bestudeerde eenheden maar weinige van de benodigde 'inputs' zelf hoeven
te kopen, aangezien ze voor een uitbesteder of vaste opkoper werken.
Met uitzondering van Laenen komen de overige tot de bevinding dat de
kleinere eenheden de 'inputs' relatief duur betalen, of zouden moeten
betalen indien ze zelfstandig zouden willen produceren. Dit is geheel
conform mijn eigen bevinding in de regio Aguascalientes.
Montoya Castro (1981:40) bijvoorbeeld meent dat de kleinste eenheden in
Huexotla uitgebuit worden door het handelskapitaal, want ze betalen
'zeer hoge prij7en' voor al hun 'inputs' en hulpmaterialen. Lailson
(1980:45) zegt dat de afhankelijke eenheden in Guadalajara, als ze
zelfstandig zouden willen gaan produceren, 'hogere prijzen' zouden
moeten betalen voor de stoffen en garens dan de bedrijven waarvoor ze
werken, omdat ze slechts kleine hoeveelheden tegelijk zouden kopen;
overigens hebben we het dan over een vrijwel hypothetische situatie
want, zo stelt de schrijfster, de kleine, afhankelijke eenheden beschikken niet over voldoende geld om zelf de aanschaf te bekostigen.
Tot precies dezelfde conclusies komt Alonso met betrekking tot de
'thuisnaaisters' in Nezahualcoyotl (1979:271,272).
Buiten Mexico vonden Schmitz en Camargo in Petrópolis (Brazilië), dat
de kleine producenten (1-10 pp.) voor hun belangrijkste 'inputs' wel 25
tot 30% meer betalen dan de grootste bedrijven, omdat ze kleine hoeveelheden tegelijk kopen en daarom niet direct bij de fabrikanten
terecht kunnen (1979:27). In Nicaragua tenslotte blijken de kleinere
bedrijfjes volgens het rapport van Laenen, Boers en Triepels (1983:5461) niet in staat te zijn direct bij de producenten of importeurs te
kopen, dit in tegenstelling tot de middelgrote en grote bedrijven. Ze
kunnen wel terecht bij de overheid, die op papier zorg draagt voor een
goedkope distributie van stoffen en andere benodigdheden onder de
kleine eenheden, of op de zwarte markt. Het laatste is natuurlijk erg
duur, maar ook het kopen bij de distribuerende overheidsorganisaties
blijkt meestal onvoordelig: in plaats van de 5% (over de prijs af
fabriek of importeur) die deze voor hun activiteiten in rekening mogen
brengen, blijkt in de praktijk tot bijna 20% gevraagd te worden. Of op
dit laatste punt na 1982/'83 verbetering is opgetreden is niet geheel
duidelijk. In zijn latere rapporten over de kleinschalige produktie in
het algemeen laat Laenen zich hierover niet uit. Wel komt naar voren
dat de controle van de overheid over de grondstoffenvoorziening onder
druk van de schaarste-situatie dermate is uitgebreid, dat de kleine
producenten vaak nog slechts twee opties hebben: zich organiseren in
coöperatieve verbanden, of failliet gaan (dat laatste kan door het
bestaan van een zwarte markt overigens nog wel even uitgesteld worden).
Dit klinkt negatief, maar dat is het toch niet: zonder overheidsingrijpen zouden de prijzen van de 'inputs' gezien de schaarste allang zó
hoog opgedreven zijn dat er voor de bedrijfssluiting helemaal géén
alternatief meer zou zijn (Laenen, 1986,a:5-7, 16).
Omtrent veranderingen in de prijzen en de betalingscondities treffen we
in geen dezer studies informatie aan. Wel vinden we enkele verwijzingen
naar schaarste-situaties. De eerste komt van Lailson, die aangeeft dat
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de regelmatig optredende schaarstee aan stoffen in Mexico de grote kledingindustrieën in Guadalajara nauwelijks schade berokkenen; deze weten
steeds voldoende voorraden aan te leggen om weer enige tijd vooruit te
kunnen (1980:42). De andere treffen we aan in de rapporten van Laenen,
Boers en Triepels en van Laenen. De moeilijke economische situatie in
Nicaragua heeft ertoe geleid dat een situatie van schaarste is ontstaan, waaronder volgens het eerstgenoemde rapport vooral de kleinere
eenheden te lijden hebben. Ze moeten regelmatig op de zwarte markt
kopen en kunnen soms zelfs helemaal niet meer aan voldoende 'inputs'
komen. Slechts 7% van de door deze auteurs geïnterviewde kleine bedrijfjes had zich nog geen enkele keer genoodzaakt gezien de produktie
stop te zetten of tenminste drastisch in te krimpen (1983:54-61); onder
de thuiswerk(st)ers zal ongetwijfeld van een vergelijkbare situatie
sprake zijn, omdat ze - we zagen dat in het vorige hoofdstuk - in het
algemeen voor kleine bedrijfjes werken. In een van zijn latere verslagen (1986,a:12) schrijft Laenen dat er sprake is van quotering van de
aan de coöperaties te leveren grondstoffen. Deze verloopt echter zeker
niet vlekkeloos, zodat de één teveel krijgt (en het overschot op de
zwarte markt verkoopt) en de ander te weinig (die dus aanvulling moet
zoeken op diezelfde zwarte markt).
Voorzover de verschillende auteurs aandacht besteden aan de aanschaf
van machines en werktuigen komen de gunstige betalingsvoorwaarden als
belangrijkste punt naar voren. Overigens wijst Montoya Castro ons erop
dat de medaille ook z'n keerzijde heeft; hij vond namelijk dat het in
Huexotla altijd zo geweest is dat van degenen, die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, de machine(s) weer worden afgenomen, zónder restitutie van reeds gedane betalingen (1981:50).
Verder maakt Alonso (1979:265) melding van de sterke prijsstijgingen
(gemiddeld 50%) die direct na de devaluatie van 1976 plaatsvonden in
Mexico. En Suárez Ramírez (1983:351,356) kon reeds in 1982 constateren
dat de importbeperkingen op machines en machine-onderdelen welke volgden op de devaluatie in februari van datzelfde jaar, de continuïteit
van de produktie in de thuisbreisector in Noordoost-Guanajuato in gevaar hebben gebracht en verdere uitbreiding ervan blokkeren.
Over technologie-overdracht wordt in de geraadpleegde studies nauwelijks gerept. De bediening van machines en het hanteren van werktuigen
blijkt door degenen die in de familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes
werkzaam zijn voornamelijk in de praktijk geleerd te zijn (zie bijv.
Alonso, 1979: 156 en Suárez Ramírez, '1983:338, 340). Vermeldenswaard is
verder alleen nog dat in Petrópolis daarnaast ook een belangrijke rol
is weggelegd voor de voornaamste leverancier van machines: deze geeft
de kleine producenten vrij uitgebreide cursussen - tot 30 lessen waarin ook de beginselen van kostencalculatie en produktie-organisatie
behandeld worden (Schmitz & Camargo, 1979:8). Voorzover uit de overige
studies opgemaakt kan worden, betreft het hier - helaas - een uitzonderlijk initiatief.
Ten aanzien van de relaties met de arbeidsmarkt wijken de bevindingen
van de auteurs die hieraan aandacht besteden grotendeels af van de mijne. Waar naar mijn idee in Aguascalientes geen duidelijk patroon aanwijsbaar is in de bewegingen van geschoolde arbeidskrachten tussen eenheden van verschillende omvang, zijn Lailson en Alonso van mening dat
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in hun studiegebied de bewegingen voor het overgrote deel van kleine
naar grotere eenheden lopen. Als ze het vak eenmaal geleerd hebben worden de arbeidskrachten aangetrokken door de hogere verdiensten en soms
ook de betere arbeidsvoorwaarden (zoals verzekering bij de Seguro Social) die de grote bedrijven bieden (resp. 1980:61 en 1979:197). In
Nicaragua is mogelijkerwijs hetzelfde het geval. Overgang van arbeidskrachten van middelgrote en grote bedrijven naar kleine bedrijfjes
vindt er in elk geval slechts op minimale schaal plaats: slechts 1% der
betaalde krachten in deze bedrijfjes heeft vroeger in een middelgroot
of groot bedrijf gewerkt (Laenen, Boers en Triepels, 1983:41).
Interessant is verder nog - en dit strookt wel met wat ik voor Aguascalientes vermeldde - dat Lailson vermeldt dat in Guadalajara de lonen in
de sector sterk zijn opgedreven, hetgeen enorm kostenverhogend gewerkt
heeft. De oorzaak is de loonontwikkeling in de hoog-produktieve nijverheidstakken, die voor een belangrijk deel met buitenlands kapitaal werken (1980:75). Ook daar moet het tegenwoordig dus veel moeilijker zijn
dan vroeger om (meer) betaalde krachten in dienst te nemen.
Omtrent de toegang tot dienstverlenende activiteiten en scholings- c.q.
trainingsfaciliteiten is alleen bij Laenen informatie te vinden. Het
blijkt dat in Nicaragua nieuw opgerichte coöperaties begeleiding krijgen in de vorm van een serie cursussen. Deze gaan over coöperativisme,
omgangskunde, arbeidsverhoudingen, boekhouding en administratie, kostenberekening, coöperatieve wetgeving, etc. Ook is er een instantie die
vakgerichte trainingen geeft. De deelnemers zijn in hun beoordeling
zeer positief, aldus Laenen (1986,a:8,15).
Het kan natuurlijk zijn dat de overige auteurs dit punt over het hoofd
hebben gezien. Ik ben echter veeleer geneigd ervan uit te gaan dat dergelijke dienstverlenende activiteiten en scholings-/trainingsfaciliteiten elders gewoonweg van weinig of geen belang zijn voor de kleinschalige eenheden en kleine bedrijfjes en het dus niet waard zijn vermeld
te worden. Dat zou, gezien ook mijn bevindingen in Aguascalientes, het
meest logisch zijn.
De toegang tot financieringsbronnen tenslotte krijgt alleen aandacht
in de studies van Lailson, Laenen, Schmitz & Camargo en - enigszins
verdekt - in die van Schmukler.
Lailson vond in Guadalajara dat de toegang tot formele kredietbronnen
moeilijk is, zeker voor de kleine eenheden, die zelden een voldoende
garantie kunnen bieden (1980:66).
Schmitz en Camargo vermelden dat het kunnen beschikken over voldoende
werkkapitaal één van de voornaamste problemen is waarmee de kleinschalige eenheden in Petrópolis te kampen hebben; kapitaal is vooral nodig
om grondstoffen te kopen, want deze maken tweederde uit van de produktiekosten. Officieel bankkrediet is voor deze eenheden helaas een zeer
ver weg gelegen alternatief, vooral vanwege hun klandestiene status
('Wie leent er nu geld aan een bedrijfje dat officieel helemaal niet
bestaat?', aldus een der geïnterviewden aldaar). De eigenaren van deze
eenheden zijn daarom aangewezen op erg dure persoonlijke leningen
(1979:23,26,27).
Laenen, Boers en Triepels veronderstellen op basis van hun onderzoek in
Nicaragua dat 60% van de kleine eenheden in de beide jaren voorafgaande
aan het onderzoek een officiële lening heeft ontvangen. Financiering
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lijkt volgens hen daarom niet het grootste probleem voor de ontwikkeling van de kleinschalige kledingsector (1983:51,52). In zijn latere
verslagen vermeldt Laenen nog dat eenheden die aangesloten zijn bij cooperaties voor leningen en kredieten tegen gunstige rente terecht kunnen bij de 'Banco Popular' (1986,a:8). Het probleem van deze studies is
dat 'kleinschalig' door de auteurs erg ruim gedefinieerd wordt; het omvat ook de categorie van eenheden welke ik met 'kleine bedrijfjes' heb
aangeduid. Ook is het goed er nogmaals op te wijzen dat de thuiswerksters buiten het bereik van de overheidsprogramma's vallen. Niettemin
lijdt het geen twijfel dat in het 'nieuwe' Nicaragua de mogelijkheden
om officiële kredieten te krijgen juist ook voor de kleinere eenheden
relatief groot zijn, groter dan in de landen waarop de overige studies
betrekking hebben; dit geldt zeker wanneer men bereid is zich bij een
coöperatie aan te sluiten.
Schmukler tenslotte wekt alleen het vermoeden dat de thuiswerkers die
zij in Argentinië bestudeerde geen toegang hebben tot officiële kredietbronnen. Ze stelt namelijk dat het niet beschikken over voldoende
kapitaal deze producenten dwingt tot het verrichten van aangenomen werk.
Om zelfstandig te kunnen produceren zouden ze in elk geval toegang tot
kredieten moeten hebben, om grondstoffen te kunnen kopen (1979:334).
Die toegang, zo leid ik hieruit af, hebben ze nu dus niet.
Samenvattend kan gesteld worden dat kleinschalige eenheden ook elders
dan in Aguascalientes geen serieuze mogelijkheden blijken te hebben om
leningen te verkrijgen bij banken of andere formele instellingen. Nicaragua vormt de enige uitzondering op de regel, hetgeen aantoont dat er,
waar een wil is, meestal ook wel een weg is.

8.8

Samenvatting en conclusies

Waar de marktpositie van de kleinschalige eenheden aan de 'output'zijde niet erg gunstig is mag - op logische gronden - verondersteld
worden dat ook die aan de 'input'-kant weinig florissant zal zijn. De
analyses in dit hoofdstuk onderstrepen de juistheid van die veronderstelling.
In par. 8.2 vermeldde ik met betrekking tot de aanschaf van materiële
'inputs' (stoffen, garens en dergelijke) dat in Aguascalientes de familiewerkplaatsen, alsmede een deel der kleine bedrijfjes met een omvang
tot ca. 10 werkzame personen, naar schatting gemiddeld 20% meer betalen
dan de grotere eenheden. De voornaamste oorzaak daarvoor is dat ze veel
geringere hoeveelheden tegelijk kopen; dit gegeven is in hoge mate bepalend voor de vraag waar, bij wie en tegen welke prijs ze kunnen inkopen. In de geraadpleegde literatuur worden vergelijkbare situaties
gesignaleerd, en wel in de studies over Huexotla, Guadalajara en Nezahualcoyotl in Mexico, en die over Petrópolis in Brazilië. Voor Nicaragua geldt dat hoge prijzen slechts betaald hoeven te worden wanneer men
geheel of ten dele is aangewezen op de zwarte markt, hetgeen zich met
name voordoet onder niet bij coöperaties aangesloten eenheden. Of de
constatering voor Aguascalientes dat aan de kleinere eenheden nauwelijks of niet uitstel van betaling wordt verleend elders ook opgaat,
kan niet vastgesteld worden: op dit punt ontbreekt informatie in de
overige studies.
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Dat de 'inputs duur betaald moeten worden, heeft op de omvang van de
inkomsten en de concurrentiepositie van de afhankelijke eenheden weinig
invloed: zij krijgen ze immers voor het grootste deel toegeleverd door
de opdrachtgever. Om tot inkomensverbetering te kunnen komen en de
groeikansen te vergroten, is het in de meeste gevallen echter noodzakelijk dat overgegaan wordt op zelfstandige produktie. Vanaf dat moment
is de hoge prijs die de kleinere eenheden voor hun 'inputs' moeten betalen ook voor deze eenheden een factor die de ontwikkelingsmogelijkheden sterk beperkt.
De ongunstige positie van de kleinere eenheden wordt soms ook nog op
andere wijze duidelijk, namelijk wanneer zich een schaarste-situatie
voordoet. Mijn eigen informatie en die over Guadalajara en Nicaragua
duiden erop, dat de kleinere eenheden er de meeste schade van ondervinden. De grotere lijden geen of minder pijn, omdat ze meestal zelfstandig produceren, vrijwel altijd enige voorraden opgebouwd hebben en ook
dichter bij de bron - de producenten, distributeurs of importeurs van
de stoffen, garens e.d. - zitten.
Weinig verschillen zijn er, zo bleek in par. 8.3 en het corresponderende deel van par. 8.7, inzake de prijzen en condities bij aanschaf van
machines en werktuigen. Opvallend is dat uit alle studies die aan dit
punt aandacht besteden blijkt dat de machines op afbetaling gekocht
kunnen worden, zelfs door de kleinste eenheden. Ook op het punt van de
technologie-overdracht variëren de mogelijkheden voor verschillende
soorten eenheden niet zo erg. In Mexico kunnen alle kopers van machines
enige elementaire instructie ontvangen omtrent bediening en onderhoud
en eventueel ook omtrent de inpassing ervan in het bestaande machinebestand; meer uitgebreide ondersteuning wordt alleen geboden in geval van
substantiële aankopen, hetgeen in de praktijk betekent dat bijna uitsluitend grote industrieën daarvan kunnen profiteren. Opvallend in
Brazilië - althans in Petropolis - is, dat de machinedistributeurs zich
daar ook voor de kleinste producenten veel moeite getroosten: er wordt
hun een heel lessenpakket aangeboden, waar behalve technische aspecten
ook zaken als kostencalculatie en organisatie aan de orde komen.
Ten aanzien van de relaties met de arbeidsmarkt blijkt dat het aanbod
van geschoolde arbeidskrachten overal schaars is. Voorzover dergelijke
krachten te vinden zijn, komen ze vrijwel zonder uitzondering van andere eenheden, omdat het vak bijna altijd in de praktijk wordt geleerd.
Nu zagen we, in par. 8.4, dat er in Aguascalientes in de bewegingen van
loonarbeidskrachten tussen eenheden van verschillende omvang geen duidelijk patroon aan te wijzen valt. De andere studies waarin dit punt
aan de orde wordt gesteld, zo bleek in par. 8.7, onderschrijven deze
bevinding niet: de bewegingen díé er zijn lopen volgens deze studies
van kleine werkplaatsen en bedrijfjes naar grotere bedrijven, die beter
betalen en soms ook meer zekerheid bieden.
Er is dus sprake van tegenstrijdige bevindingen. Hiervoor zijn twee
verklaringen mogelijk: óf er zijn verkeerde observaties gedaan (ik laat
in het midden door wie), óf de inkomens van geoefende loonarbeidskrachten in de kleinere eenheden wijken in Aguascalientes minder af van die
in de grotere dan op de meeste plaatsen elders het geval is, waardoor
dit aspect er minder gewicht krijgt in de afweging van de voor- en nadelen van het verruilen van de ene werkgever voor de andere. Is de

245

laatste verklaring de juiste, dan betekent dit dat de grotere eenheden
niet altijd de arbeidsmarkt afromen ten koste van de kleinere.
In par. 8.5 keken we naar het gebruik dat de eenheden in Aguascalientes
maken van het aanbod van een aantal relevante diensten. Ik noemde in de
commerciële sfeer de professionele dienstverlening door boekhouders,
accountants, ingenieurs en anderen, alsmede de cursussen die aangeboden
worden door een instituut voor management-training. In de niet-commerciële sfeer waren dat vooral de cursussen welke het PAI-kantoor in de
stad Aguascalientes organiseert voor kleine en middelgrote ondernemers,
alsmede de informatieverschaffing door de Kredietunie en de Kledingïndustriekamer.
Het blijkt dat kleinschalige eenheden geen gebruik maken van deze
vormen van dienstverlening en kleine bedrijfjes slechts in beperkte
mate. Hiervoor zijn verschillende redenen: men is eenvoudigweg niet op
de hoogte van het bestaan ervan, kan de kosten niet betalen, durft er
geen gebruik van te maken vanwege de klandestiene status van de eigen
eenheid, of vindt het gewoon niet nodig. Dat laatste kan soms terecht
zijn, maar dat neemt niet weg dat het de mogelijkheden om hogere inkomsten te verwerven of de produktiecapaciteit uit te breiden niet zou
schaden, als de drempels op de weg naar het dienstenaanbod verlaagd
zouden kunnen worden. Zo blijkt boekhoudkundige hulp al gauw welkom te
zijn en kunnen de PAI-cursussen ook de eigenaren van kleine bedrijfjes
met 6-10 personen ongetwijfeld al veel nuttigs bieden.
Helaas ontbreekt op het punt van het aanbod en gebruik van dit soort
vormen van dienstverlening vrijwel elke basis voor vergelijking. Wellicht moet uit het ontbreken van informatie hieromtrent bij alle auteurs op één na geconcludeerd worden dat het aanbod van dit soort
diensten - voorzover bestaand - niet relevant is voor de werkplaatsen
en bedrijfjes die onderwerp van studie zijn geweest. De uitzondering
wordt hier gevormd door Laenen, die te kennen geeft dat de coöperaties
van kleine producenten in Nicaragua een zeer bruikbare ondersteuning
kunnen ontvangen van de overheid, met name in de vorm van cursussen.
Tenslotte kwam in par. 8.6 de toegang van de eenheden in Aguascalientes
tot een aantal formele kredietinstellingen ter sprake. Eerst gaf ik aan
om welke redenen het verkrijgen van toegang tot die financieringsbronnen belangrijk is. De redenen zijn:
a)
voor de produktie in deze sector is relatief veel werkkapitaal nodig;
b)
uitbreiding van de produktiecapaciteit vergt zeker in het geval van
de kleinschalige eenheden belangrijke investeringen;
c)
andere financieringsbronnen - leveranciers, kennissen, vrienden en
familieleden, woekeraars, etc. - bieden te weinig soelaas, zijn
onvoldoende betrouwbaar, of zijn veel te duur.
Leningen van de banken, zo blijkt, zijn moeilijk te verkrijgen: deze
stellen als voorwaarde dat er een onderpand is in de vorm van een huis,
bedrijfsgebouw of een stuk grond, of eisen garantstelling door derden.
Deze vereisten resulteren erin dat de familiewerkplaatsen en hun eigenaren slechts bij uitzondering voor een banklening in aanmerking komen
en dat het ook voor de kleine bedrijfjes met een omvang tot ca. 10 personen vaak onmogelijk is geld van de bank te krijgen. Daarboven, dus
vanaf een omvang van rond de 10 personen, ondervindt men veel minder
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problemen.
De leningen die de Kredietunie kan verstrekken zijn relatief gering van
omvang en alleen bestemd voor leden. Die leden zijn voor het overgrote
deel middelgrote en nog grotere bedrijven (de kleinste telt 8 werknemers). Voor de familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes is de Unie dus
van geen of zeer weinig belang.
De meest aantrekkelijke kredieten zijn die, welke verleend kunnen worden door FOGAIN, een overheidsinstelling die als doel heeft het verlenen van financiële ondersteuning aan het midden- en kleinbedrijf in de
nijverheid. Sinds enkele jaren zijn de FOGAIN-leningen, die een veel
lager rentepercentage dragen dan de bankleningen, een uitermate belangrijke bron van krediet voor de sector in Aguascalientes. Helaas blijkt
in de praktijk dat de kleine eenheden, tot om en nabij de 10 werkzame
personen, geen leningen van deze instelling ontvangen. Mogelijkerwijs
zal er iets in deze situatie veranderen dankzij een door de lokale
overheid ingesteld fonds voor de 'micro-industria' in de deelstaat, dat
garantie kan verlenen naar FOGAIN toe; mijn verwachtingen dienaangaande
zijn echter niet hoog gespannen.
De informatie omtrent kredietverlening in de ter vergelijking geraadpleegde studies is vrij schaars. Uit hetgeen erover gezegd wordt blijkt
dat in Guadalajara, in Brazilië' en waarschijnlijk ook in Argentinië de
situatie voor de kleine werkplaatsen en bedrijfjes vrijwel net zo ongunstig is als in Aguascalientes. In Nicaragua daarentegen is op het
punt van de kredietverschaffing na de 'triunfo' zodanig actie ondernomen, dat financiering voorlopig niet meer het grootste probleem is voor
de ontwikkeling van de kleinschalige kledingsector.
We kunnen het bovenstaande samenvatten in een drietal conclusies. De
eerste twee lijken van een meer algemene geldigheid voor Latijns-Amerika - een uitzondering als Nicaragua daargelaten; de derde heeft alleen
betrekking op de situatie in Aguascalientes.
De eerste conclusie luidt, dat de kleinere produktie-eenheden - de familiewerkplaatsen en vaak ook een deel der kleine bedrijfjes - aanzienlijk méér betalen voor de benodigde materiële 'inputs' dan de grotere
en bovendien kwetsbaarder zijn voor schommelingen in he,t aanbodsvolume,
met alle gevolgen vandien voor de omvang van hun inkomsten, hun concurrentiepositie en hun ontwikkelingsmogelijkheden.
De tweede conclusie is dat de ontwikkelingsmogelijkheden van deze typen
eenheden daarnaast ook sterk gereduceerd worden doordat de toegang tot
formele financieringsbronnen voor hun geheel of gedeeltelijk geblokkeerd is.
De derde conclusie die geformuleerd kan worden is, dat in Aguascalientes een omvang van zo'η 10 personen op de belangrijke punten van de
aanschaf van materiële 'inputs' en de toegang tot de formele financieringsbronnen de scheidslijn lijkt te zijn waarboven vrijwel alle eenheden zich in een relatief gunstige positie bevinden en waaronder dat
veel minder of helemaal niet het geval is. Dit bevestigt de bevindingen
in de twee voorgaande hoofdstukken ten aanzien van het niveau en de
zekerheid van de inkomens, het 'niveau' van de produktiekrachten (beide
in Hoofdstuk 6) en de relaties met de afzetmarkt (Hoofdstuk 7 ) .
Uit hetgeen in dit hoofdstuk behandeld is kan nog een vierde conclusie
getrokken worden. Deze geldt eveneens uitsluitend voor Aguascalientes
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en heeft betrekking op een aantal veranderingen die zich in recente
tijden op de diverse markten aan de 'input'-zijde hebben voorgedaan.
Deze veranderingen zijn:
a)
de prijzen van de materiële 'inputs' zijn wat sneller gestegen dan
die van de produkten van de sector zelf (par. 8.2);
b)
de termijnen waarover producenten en groothandelaren uitstel van
betaling verlenen voor diezelfde 'inputs', zijn sinds het midden
van de jaren '70 - en vooral vanaf het begin van 1982 toen de
huidige crisis inzette - sterk ingekort of zelfs tot nul gereduceerd (idem);
c)
vanaf het midden van het vorige decennium zijn machines voor de
sector relatief veel duurder geworden (par. 8.3);
d)
vanaf begin 1982 zijn de importen van machines en werktuigen en
hun onderdelen aan beperkingen onderhevig; vooral de import van
'máquinas familiares' en van reserve-onderdelen daarvoor is getroffen (idem);
e)
de (betaalde) arbeid is in de loop der jaren vrijwel zeker ook wat
duurder geworden (par. 8.4);
f)
op het gebied van de dienstverlening is het aanbod gegroeid, onder
andere in de vorm van de hierboven reeds genoemde cursussen van
het PAI (par. 8.5);
g)
de banken waren vroeger veel soepeler in het verstrekken van leningen dan tegenwoordig (par. 8.6.2);
h)
FOGAIN-leningen zijn sinds enkele jaren gemakkelijker verkrijgbaar
(na de opening van het PAI-kantoor in 1979); vanaf 1984 zouden
echter strengere selectiecriteria ingesteld worden, waardoor de
mogelijkheden om van deze goedkope vorm van kredietverschaffing
gebruik te maken weer afgenomen zullen zijn (par. 8.6.4).
Zoals te zien is, hebben zich voornamelijk veranderingen in negatieve
zin voorgedaan. Hoewel ook de grotere bedrijven soms lijden onder de
gevolgen daarvan (zo is menig bedrijf in liquiditeitsproblemen geraakt
door de verkorting van de termijnen van leverancierskrediet), gaat het
mij natuurlijk vooral om de betekenis voor de kleinschalige eenheden.
Mijn conclusie dienaangaande luidt, dat het, gelet op met name de onder
a), c ) , e) en g) genoemde veranderingen in het recente verleden, voor
de kleinschalige eenheden in Aguascalientes moeilijker zal zijn een
proces van groei en inkomensverbetering door te maken dan vroeger het
geval is geweest.
Op te merken valt dat ook deze conclusie parallellen heeft in eerder
gedane conclusies ten aanzien van de interne organisatie en de relaties
met de afzetmarkt (zie de Hoofdstukken 6 en 7 ) .
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Noten

(1) Het doel daarvan is tweeledig. In de eerste plaats drijft het de prijzen op,
zodat de fabrikanten en de distributeurs hun inkomsten kunnen vergroten. In de tweede
plaats opent het de mogelijkheid door middel van financiële deelname reeds bestaande
kledingbedrijven in de eigen machtssfeer te incorporeren. Menig klcdingproduccnt
stijgt het water namelijk al snel tot de lippen omdat de produktie stilstaat terwijl
de arbeid gewoon doorbetaald moet worden, kredieten afgelost dienen te worden, etc.
Hij zal, op het moment dat de 'joden' uit Mexico-stad aanbieden om door levering van
stoffen en het verzorgen van de afzet mede-eigenaar te worden (soms bieden ze ook
kapitaal aan), dit aanbod aannemen. Waarschijnijk waren in Aguascalientes ten tijde
van mijn onderzoek al enkele bedrijven gedeeltelijk in handen van dit soort 'ondernemers' .
(2) Opvallend is dat de belangrijkste 'inputs' maar in weinige gcvaLlen betrokken
worden van één enkele producent of distributeur. Enerzijds heeft dat te maken met het
feit dat zodoende een grotere variëteit aan stoffen en/of garens gekocht kan worden,
anderzijds doet men dit echter ook om niet geheel afhankelijk te zijn van die ene
producent of distributeur. Gezien de manipulaties met prijzen en schaarstes is dit
natuurlijk een verstandige strategie.
(3) Het ΡΛΐ-kantoor speelt volgens de directeur overigens geen gegevens door naar
andere overheidsinstanties. Dit wordt bewust niet gedaan, om potentiële cursisten niet
af te schrikken. Het probleem is hóé de mensen te informeren (en ervan te overtuigen)
dat ze niet echt bang hoeven te zijn de Seguro Social of de Belastingdienst op hun dak
te krijgen, als ze voor die instellingen zaken te verbergen hebben, liet kan natuurlijk
moeilijk hardop gezegd worden of met grote letters in de krant worden gezet ...
(4) Het idee voor het programma werd waarschijnlijk geboren in november '82, toen het
hoofd van de Secretaría de Fomento Industrial y Comercial del Estado via schrijver
dezes vernam dat kleinere eenheden in de kleding- en textielartι keiensector in de
praktijk geen leningen van F0GA1N wisten te krijgen, ondanks het feit dat ze aan de
formele eis van een belanskapitaal van 50 duizend pesos voldeden. Nog geen maand later
deelde hij mij vergenoegd mede dat er, nadat hij de zaak had aangekaart bij de gouver
neur van de deelstaat, besloten was een fonds te vormen waarmee ook de 'micro-industria' financieel ondersteund zou kunnen worden bij de consolidatie en uitbreiding van
haar activiteiten. Precies 6 maanden later - in juni 1983 - blijkt vervolgens reeds
het contract tussen bedoeld fonds (dat dus als rOGAPRO door het leven zou gaan) en
Nacional Financiera (waar het PA1-F0GA1N onder ressorteert) getekend te zijn, met de
President van Mexico, Miguel de la Mjdrid Hurtado, als eregetuige. Vier banken, als
mede de Kredietunie, tekenden eveneens voor hun medewerking en een der medewerkers van
de genoemde Secretaria werd tot directeur van FOCAPR0 gepromoveerd. Tenslotte werd een
beoordelingscommissie gevormd waarin alle instanties en organisaties van gewicht
vertegenwoordigd zijn: zitting hebben 3 afgevaardigden van de deelstaatregering, 1 van
de overkoepelende organisatie van banken in Aguascalientes, 1 van de algemene indus
triekamer van de deelstaat, 1 van de Kledingindustriekamer, alsmede de hoogste regio
nale functionaris van Nacional Financiera en de directeur van het PAI in Aguascalien
tes. Zo kon F0GAPR0 reeds op 13 oktober 1983 de officiële start beleven.
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9

PRODUKTIE-EENHEID EN HUISHOUDEN

9.1

Inleiding

We vervolgen de analyse van de externe relaties met een beschouwing van
de band met het huishouden van de ondernemer of onderneemster. In de
voorgaande hoofdstukken zijn verschillende aspecten ervan reeds voor
het voetlicht gebracht en het belang ervan zal daarbij misschien al
duidelijk zijn geworden. Immers, soms zijn de relaties met het huishouden zo nauw, dat de toevoeging 'extern' in dit geval voornamelijk analytische waarde lijkt te hebben. Dat is met name het geval bij de familiewerkplaatsen: de produktie vindt plaats in de eigen woning, het werk
wordt veelal afgewisseld met huishoudelijke bezigheden, de produktiemiddelen zijn gezinseigendom, etcetera. Bij de bedrijven van middelgrote en nog grotere omvang zijn de relaties met het huishouden daarentegen van weinig belang, net als bij enkele kleine bedrijfjes; de
vennootschapsstatus onderstreept dit gegeven (71e Hoofdstuk 6). Om die
reden zal de nadruk in dit hoofdstuk liggen op de situatie van de familiewerkplaatsen en, in mindere mate, de kleine bedrijfjes.
In paragraaf 9.2 kijken we naar de financiële relaties tussen de eenheid en het huishouden; met name gaat het hierbij om het verband tussen
de inkomenssituatie van het huishouden en de investeringen in de produktie-eenheid. In par. 9.3 komt vervolgens de arbeidsinzet vanuit het
huishouden aan de orde voor wat betreft de consequenties ervan voor het
functioneren van de eenheid; centraal staan de rol en de positie van de
vrouw(en) binnen het huishouden. In paragraaf 9.A gaat het om het totaal der keuzes die ondernemers en de leden van hun huishouden maken
en de consequenties van die keuzes voor de kleinschalige eenheden; uitgangspunt is het idee dat de reproduktiestrategie van kleine industriële eenheden in de regel bepaald wordt door en ondergeschikt is aan de
' leefstrategie' van het huishouden. De beide laatste paragrafen (9.5 en
9.6) bevatten weer de vergelijking met verwante studies en de samenvatting en conclusies.

9.2

Financiële relaties: investeringsmogelijkheden en inkomensniveau

Naast de relaties door arbeid vormen de financiële relaties ongetwijfeld de belangrijkste vorm van onderlinge verbondenheid van de produktie-eenheid en het huishouden van de ondernemer of onderneemster. Geldbewegingen tussen beide entiteiten vinden immers bijna altijd plaats.
De richting ervan, alsmede hun aandeel in de totale inkomsten en uitgaven van de produktie-eenheid, zijn bepalend voor de invloed van deze
relaties op het wel en wee van de eenheid.
Het maken van een coherente en volledige analyse van deze financiële
relaties en van de factoren die van invloed zijn op hun aard en intensiteit, is met het door mij verzamelde materiaal geen haalbare kaart.
Het gaat om een complexe materie, die een aparte bestudering vereist
van de inkomsten en uitgaven van het huishouden en van de factoren
welke de beslissingen daaromtrent sturen. Binnen het kader van mijn
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onderzoek was zo'n studie natuurlijk niet mogelijk.
Een dergelijke analyse is bovendien niet zinvol, omdat er weinig uit te
leren valt. Immers, wat de verschillende huishoudens doen - onttrekken
ze financiële middelen aan de eenheid of investeren ze juist9 - hoeft
nog niet veel te zeggen over wat ze kunnen doen. Dat heeft natuurlijk
te maken met de dubbele rol van het hoofd van de eenheid en de meewerkende leden van het huishouden. Gaat het om andere kwesties, zoals de
keuze voor een bepaalde machine of het kopen van stoffen, dan zijn de
beslissingen gebaseerd op overwegingen waarbij het belang van de eenheid voorop staat, zo mag althans aangenomen worden. Maar nu het zaken
betreft die de persoon van de ondernemer/onderneemster en de leden van
hun huishouden zélf aangaan - hun consumptiemogelijkheden zijn bijvoorbeeld in het geding - is dat lang niet altijd het geval. Vooral de
eigenaren van kleinere eenheden zullen de belangen van het huishouden
op dit punt vaak zwaarder laten wegen dan die van de eenheid (1). De
grotere ondernemers (т.п. de middelgrote en nog grotere) hebben vaak al
een zekere scheiding aangebracht tussen de beide financiële sferen door
de eigen beloning en die van de meewerkende gezinsleden vast te leggen
in een 'loon' (zie Hoofdstuk 6); de getrokken grenzen trachten ze niet
te overschrijden, hetgeen overigens niet altijd lukt (2).
In plaats van de financiële relaties als uitgangspunt te nemen en uit
de analyse daarvan conclusies te trekken ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden der kleinschalige eenheden, lijkt het raadzamer te
vertrekken vanuit die mogelijkheden zelf. Het gaat er dan niet om, of
de eenheid daadwerkelijk de beschikking houdt of juist krijgt over middelen waarmee inkomstenverhogende verbeteringen of groei gefinancierd
kunnen worden, maar of ze die middelen kán houden of kán krijgen.
Onderwerp van beschouwing wordt daarmee de inkomenssituatie van het
huishouden, in relatie tot het consumptieniveau dat noodzakelijk is
voor zijn overleving. Nagegaan moet worden in hoeverre het inkomen van
het huishouden, daarbij inbegrepen de netto-revenuën uit de eenheid,
ruimte laat voor investering van een deel ervan.
Anders gezegd is de vraag aan de orde, in hoeverre een ongunstige inkomenssituatie van het huishouden de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden in de weg staat.
Ook de beantwoording van deze laatste vraag is niet eenvoudig.
In de eerste plaats roept ze zelf een andere vraag op, die eerst beantwoord moet worden. Die vraag luidt, wat noodzakelijke consumptie is en
wat niet, en bij welk inkomensniveau van het huishouden constante afroming van de inkomsten van de eenheid derhalve als onvermijdelijk beschouwd moet worden. Het antwoord op die vraag hangt af van het uitgangspunt dat in deze gekozen wordt. Enerzijds kan men ervan uitgaan
dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Er kunnen dan
voorwaarden opgesteld worden waaraan de levensstandaard minimaal moet
voldoen, waarna aan de hand van de prijzen der te consumeren diensten
en goederen het bijbehorende inkomensniveau te berekenen is. Voor Mexico is in dit verband voor een huishouden van 5 personen wel een inkomen
genoemd van ongeveer 2 maal het minimumloon (3). Er zijn echter legio
huishoudens die het met (veel) minder doen, dus misschien is dit uitgangspunt niet erg realistisch. Anderzijds kan de fysieke overleving
van het huishouden als uitgangspunt genomen worden. Dat is echter al
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evenmin realistisch. Het is immers overdreven om aan te nemen dat er
ruimte voor investeringen geschapen kan worden zodra de fysieke overleving van het huishouden veiliggesteld is. Want dit zou betekenen, dat
in ruil voor een kàns - en niet meer dan dat - op een betere toekomst
een nogal essentieel stuk consumptie voor langere tijd opgeofferd of
uitgesteld zou worden. De kinderen kunnen dan niet naar school, men kan
er nooit eens even uit, men moet zich elk klein beetje comfort ontzeggen, nieuwe kleren en schoenen kopen zit er niet in, etc. Het antwoord
op bovengenoemde vraag moet daarom zijn, dat geen duidelijke grens te
trekken valt en dat we in plaats daarvan moeten denken in termen van
een interval, dat vlak boven het bestaansminimum begint en reikt tot
een inkomen dat een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Binnen dit interval hoeft het opzij]eggen van een deel der inkomsten weliswaar niet
direct uitgesloten te worden (4), maar mag het ook niet zondermeer verwacht worden.
In de tweede plaats is mijn belangrijkste informatiebron in deze, mijn
eigen enquêtemateriaal, niet eenduidig interpreteerbaar. Exacte gegevens omtrent andere inkomens dan die uit de produktie-eenheid zijn bewust niet gevraagd; ik had immers erg vaak te maken met vrouwen en die
worden lang niet altijd op de hoogte gesteld van de financiële situatie
van het huishouden. Wanneer er sprake bleek te zijn van andere inkomens, is echter wel gevraagd of die voldoende waren om er van te kunnen
leven. Was het antwoord 'nee' dan is gevraagd waarom niet, en luidde
het 'ja' dan volgde de vraag wat men zou moeten nalaten (in de uitgavensfeer) als men niet over het inkomen uit de produktie-eenheid zou
kunnen beschikken. Op deze wijze is het gemis aan gegevens redelijk gecompenseerd en heb ik tenminste een behoorlijke indruk van de inkomenssituatie der bezochte huishoudens kunnen krijgen.
Hoewel de evaluatieproblemen dus niet gering zijn durf ik toch te stellen dat een ongunstige inkomenssituatie van het huishouden de ontwikkeling van kleinschalige eenheden in de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes terdege in de weg kan staan. Zowel de ontwikkeling in het verleden als mijn enquêtemateriaal wijzen duidelijk in
die richting.
Wat betreft de ontwikkeling in het verleden zagen we al eerder dat de
ongunstige financiële situatie van vele huishoudens in de regio juist
één der redenen is geweest voor het overwegend horizontale karakter van
de groei van de sector. Weliswaar is er voor menig huishouden in de
loop der jaren het nodige ten gunste veranderd, maar van vele andere is
de situatie nauwelijks of niet verbeterd. De economische ontwikkeling
in de regio is namelijk geenszins evenwichtig verlopen, waardoor de
inkomens in de niet-geïrrigeerde landbouw bijvoorbeeld nauwelijks zijn
toegenomen (zie Hoofdstuk 4, par. 4.3.2).
Op basis van mijn enquêtemateriaal kan, rekening houdend met de beperkingen ervan, gesteld worden dat 15 à 20% van de 41 bezochte huishoudens die een kleine werkplaats hebben niet in staat geacht moet worden
enig deel van de inkomsten daarvan opzij te leggen. In twee gevallen
betreft het een weduwe met kinderen, voor wie de geringe opbrengsten
van hun borduuractiviteiten de enige bron van inkomen vormen; in 5 andere is er naast de brei-/borduurinkomsten alleen een laag en onregelmatig inkomen van een mannelijk gezinslid die dagloner in de landbouw
is. Daarnaast moet de helft of iets minder van het totale aantal huis-
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houdens ingeschaald worden ergens op het 'interval' waar investeringen,
anders dan die welke nodig zijn voor een onveranderde produktie en afzet, niet uitgesloten zijn, maar wel ten koste gaan van tamelijk elementaire uitgaven voor levensonderhoud, studie, etc. Geen van deze
huishoudens was dan ook bezig een dergelijke investering te realiseren
of voor te bereiden. Slechts 30 tot 40% van de geïnterviewde huishoudens moet zodoende in staat geacht worden om te investeren in een verbetering of uitbreiding van de produktie (als de economische omstandigheden niet al te slecht zijn natuurlijk). Onder de 12 à 16 huishoudens
waar het hier om gaat, zijn er ook 4 die groei metterdaad nastreven
(zie Hoofdstuk 6, par. 6.4.1). De andere zijn daar niet op uit en sparen er dus ook niet voor.
Kijken we ter vergelijking nog naar de huishoudens van de eigenaars/
eigenaressen der bezochte kleine bedrijfjes, dan kan ik kort zijn.
Gezien hun inkomens, al dan niet uitsluitend ontleend aan de kledingof textielartikelenproduktie, moeten ze onder normale omstandigheden
alle in staat geacht worden te investeren in een uitbreiding of kwalitatieve verbetering van de produktie en/of de afzet; de moeilijke economische situatie ten tijde van het onderzoek verhinderde niet dat 9
van de 13 ook daadwerkelijk groei nastreefden.

9.3

Arbeidsinzet vanuit het huishouden: de rol en de positie van
de vrouwen

In vrijwel alle eenheden is tenminste één persoon uit het huishouden
werkzaam, namelijk de ondernemer of onderneemster zelf. Vaak wordt deze
bijgestaan door één of meer der overige leden; dit is bijvoorbeeld het
geval bij 11 van de 41 door ons bezochte familiewerkplaatsen en bij 5
van de 13 kleine bedrijfjes waar een interview gehouden is. Wanneer
deze 'familiearbeid' niet of slechts laag wordt beloond en flexibel
inzetbaar is zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, dan zou
gesteld kunnen worden dat de eenheid profiteert van haar relatie met
het huishouden. Arbeidskrachten van buiten - het alternatief - moet
immers een bepaald loon betaald worden en zij kunnen niet zomaar op
non-actief gezet of ontslagen worden.
Zo eenvoudig ligt de zaak echter niet. Nog afgezien van het feit dat de
ondernemer/onderneemster en eventueel meewerkende leden van het huishouden qua opleiding en ervaring waarschijnlijk niet de meest geschikte
krachten zijn voor het werk dat gedaan moet worden (5), kan de nauwe
relatie met het huishouden op dit punt ook minder positief uitwerken
voor het functioneren van de eenheid. Hoewel de arbeidsinzet vanuit het
huishouden soms inderdaad aangepast wordt aan de behoeften van de eenheid, is het vaak toch zo dat ze aangepast wordt aan de behoeften van
het huishouden, of aan de rol- en taakverdeling daarbinnen. Dit komt
het werk voor de eenheid meestal niet ten goede, niet in kwantitatief
opzicht - men is vaak maar enkele uren per dag beschikbaar - en evenmin
in kwalitatief opzicht: het werk moet steeds onderbroken worden en men
kan er niet op uit als dat, bijvoorbeeld om betere afzetmogelijkheden
te zoeken, wenselijk zou zijn.
De relatie via de factor arbeid is dus complexer dan men op het eerste
gezicht zou denken. Net als bij de financiële relaties kan van een
uitgebreide analyse daarom geen sprake zijn. Ik zal me in deze para-
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graaf derhalve beperken tot een aantal beschouwende opmerkingen, en wel
ten aanzien van de rol en de positie van de vrouw(en) binnen het huishouden en de consequenties daarvan voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de eenheid. Deze keuze wordt gerechtvaardigd door het feit dat in
Aguascalientes het overgrote deel van de kleinschalige eenheden - van
de door mij bezochte waren het er 37 van de 41 - uitsluitend door
vrouwen 'bemand' wordt.
De taakverdeling in het Mexicaanse huishouden is dezelfde als die welke
vrijwel overal in onze westerse wereld gangbaar is. Dat wil zeggen dat
de echtgenote van het hoofd of, in het geval van alleenstaande vrouwen
met kinderen, de moeder, verantwoordelijk is voor de taken die de reproduktie van de arbeidskracht garanderen: het wassen van de kleren, de
¿org voor de kinderen, het bereiden van de maaltijden, het schoonmaken
van het huis, kortom de verzorgende en de huishoudelijke taken (6).
Slechts in twee gevallen kan zij zich losmaken van haar verplichtingen:
a) als andere leden van het huishouden in staat zijn en over de tijd
beschikken om haar taken over te nemen (één of meer dochters, haar
moeder of de moeder van de echtgenoot); b) als er een huishoudster en/
of kindermeisje betaald kan worden. Vaak blijkt geen van beide mogelijk. Dit betekent dat ze aan enige andere activiteit niet veel tijd
zal kunnen besteden en deze vrijwel zeker regelmatig zal moeten onderbreken. Bovendien is ze in feite aan het huis en de directe omgeving
gebonden.
Op het platteland zijn in de meeste huishoudens ook de ongehuwde dochters aan het huis en de naaste omgeving gebonden. Dit heeft zeker niet
alleen te maken met het gegeven dat het aantal te verrichten taken in
en rondom het huis op het platteland vaak groter is dan in de stad (te
denken valt aan de zorg voor het kleinvee en het helpen bij andere
agrarische activiteiten). Veeleer is de oorzaak gelegen in het feit dat
de normen en waarden op het platteland nog uiterst conservatief zijn.
Dit conservatisme geldt niet in de laatste plaats het contact met leden
van de andere sexe. En als beste waarborg tegen onbetamelijk gedrag jegens, of juist van de kant van, de meisjes en ongehuwde vrouwen, wordt
kennelijk de beperking van hun vrijheid beschouwd. Meestal kennen zij
de buitenwereld daarom alleen voorzover dat nodig is: om naar school te
gaan, of naar de kerk ('Met jongens kunnen we eigenlijk alleen maar in
contact komen op het plein voor de kerk, na de mis', zei een geïnterviewde van 16), om ter plaatse of in de buurt naar het werk te gaan
(als er al werk is natuurlijk) (?), of ook om in het dichtstbij gelegen grotere centrum wat inkopen te doen of er de vervaardigde produkten
te verkopen.
Deze algemene schets maakt duidelijk dat de ontwikkelingsmogelijkheden
van de bestudeerde produktie-eenheden in Aguascalientes vrijwel nihil
zijn zolang ze geleid worden, of uitsluitend 'bemand' worden, door één
of meerdere vrouwen die in bovengenoemde omstandigheden verkeren.
Enerzijds stelt de hoofdverantwoordelijkheid voor de verzorgende bezigheden meestal dusdanige grenzen aan de inzetbaarheid van de gehuwde
vrouw of de alleenstaande moeder voor het produktieve werk, dat groei
van de eenheid voorbij het punt waarop nog uitsluitend met familiearbeid gewerkt kan worden vrijwel onmogelijk is; het is immers uitgesloten dat ze 8 uur achter elkaar bezig is met het werk en de controle
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daarop. De resultaten van mijn enquêtes onderstrepen dit heel duidelijk. Het blijkt dat die gehuwde vrouwen of alleenstaande moeders, die
hoofd zijn van één van de geïnterviewde kleine bedrijfjes - waar dus
wèl regelmatig gewerkt wordt, 45 uur per week - ófwel vrijgesteld zijn
van het verrichten van huishoudelijke activiteiten (in de beide gevallen waar het om gaat doen enkele dochters de huishouding), ófwel de
leiding van de eenheid delen met een mannelijk familielid (de echtgenoot in twee gevallen en een uitwonende zoon in het andere). Ze onderscheiden zich daarmee duidelijk van de echtgenotes/moeders die alleen
of samen met meewerkende leden van het huishouden een familiewerkplaats
hebben. Van deze laatste wordt geen enkele door een mannelijk familielid bijgestaan en is slechts één (van de 17) grotendeels vrijgesteld
van het verrichten van verzorgende werkzaamheden. Het wekt dan ook geen
verbazing dat behalve deze vrouw slechts één andere èn regelmatige
werktijden kan aanhouden èn 40 uur of meer per week werkt.
Anderzijds betekent de geringe bewegingsvrijheid van zowel de ongehuwde
vrouwen (dochters) op het platteland als van de moeders/echtgenotes,
dat al deze vrouwen sterk beperkt zijn in hun inkoop- en afzetmogelijkheden; dit komt de inkomsten van de betreffende eenheden en de kansen
om die te verbeteren natuurlijk niet ten goede. Dit punt kan met mijn
enquêtemateriaal niet direct ondersteund worden, omdat geen vragen in
die richting gesteld zijn. Wel leverden de gesprekken rondom de vaste
vragen een duidelijke indicatie voor deze beperking. In de dorpjes Malpaso en Santa Maria Transportina, resp. op 50 en 70 kilometer van de
stad Aguascalientes gelegen, bleek namelijk bij herhaling een zeer geringe bekendheid te bestaan met deze stad en de mogelijkheden die ze
eventueel te bieden heeft. Dat onder de 24 familiewerkplaatsen die in
deze beide dorpen bezocht werden, alle door vrouwen 'bemand', er maar
in één geval sprake van was dat men zélf naar Aguascalientes ging om te
verkopen, is dan ook niet verwonderlijk.
Illustratief is in dit verband ook het geval van een ongehuwde, ruim 30
jarige vrouw uit Santa Maria Transportina, die samen met één van haar
beide zusters - eveneens ongehuwd - tafellakens maakt. Het handborduren
en de 'deshilado' besteden ze uit aan vrouwen in de omringende 'ranchos'; zelf knippen ze de stof, tekenen ze de patronen en werken ze de
lakens af. Ze verdienen, anders dan men verwachten zou, maar weinig
meer dan de vrouwen aan wie ze een deel van het werk uitbesteden. Hun
afnemer, een handelaar uit de meest nabij gelegen grote plaats (Encarnación de Díaz), betaalt namelijk bijzonder weinig. Op mijn vraag of ze
eigenlijk wel wisten wat vergelijkbare tafellakens in Aguascalientes
kosten, bijvoorbeeld in Plaza Vestir, of welke opkoopprijzen ervoor
betaald worden, antwoordden ze ontkennend. Ze komen wel eens in de
stad, maar meestal samen met hun vader en met een specifiek doel: familieleden bezoeken, iets kopen wat in Encarnación de Díaz niet te krijgen is, etc. Wat rondlopen om eens te kijken wat alzo de mogelijkheden
zijn om hun lakens te slijten of stoffen te kopen is er kennelijk nooit
bij. Dit geval is daarom opmerkelijk, omdat de vader in de jaren '50,
toen zijn vrouw ook tafellakens liet borduren in de ranchos, zelf wèl
afzetmogelijkheden zocht (en ook vond) in de stad Aguascalientes. Zijn
dochters geeft hij evenwel niet de vrijheid om hetzelfde te doen!
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9.4

Reproduktiestrategie en leefstrategie

Uit de beschouwingen in de beide voorgaande paragrafen kwam een tweetal
factoren naar voren die een belemmering kunnen zijn voor de groei van
de kleinschalige eenheden in de sector of voor de verbetering van de
inkomens die er verdiend worden. De ene is een ongunstige inkomenssituatie van het huishouden waartoe de eenheid behoort; de andere de gebondenheid aan het huis en/of de huishouding van het grootste deel van
de belangrijkste categorie van kleinschalige ondernemers, namelijk de
vrouwelijke, en van de meeste meewerkende leden van de huishoudens op
het platteland - in casu de ongehuwde dochters.
Hiermee zijn niet de enige belemmeringen genoemd die de relatie met het
huishouden met zich mee kan brengen. Er zijn nog andere, wellicht belangrijkere en meer primaire. Dat blijkt uit het feit dat ook indien
financiële belemmeringen om te investeren ontbreken, geen groei nagestreefd wordt. Daar komt bij dat het nog maar zeer de vraag is of in de
andere gevallen, waarin het inkomen laag en vaak ook onzeker is, wèl
geïnvesteerd zou worden in de uitbreiding of verbetering van de produktie op het moment dat de inkomenssituatie zou verbeteren. Ook is het
blijkens de enquêtegegevens beslist niet zo dat die kleinschalige
onderneemsters, die vrijgesteld zijn van het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, 40 uur en zonder teveel onderbrekingen werken,
zulks in tegenstelling tot degenen die dat niet zijn. En tenslotte kan
men zich afvragen waarom de mannelijke leden van het huishouden niet
meehelpen en op zoek gaan naar gunstige inkoop- en afzetmogelijkheden
wanneer de vrouwen dat niet kunnen of mogen.
Hoewel in sommige gevallen niet anders gehandeld kan worden - de uitbesteder geeft bijvoorbeeld niet meer werk dan voor een uur of 20, of er
is geen man in de actieve leeftijdscategorie aanwezig - is er meestal
sprake van min of meer vrije beslissingen: men kiest tussen twee of
meer alternatieven. De ongehuwde dochter kiest tussen werk, studie en
vrije tijd, de vader tussen het bewerken van het land en verzorgen van
het vee en het meewerken met de echtgenote of dochter(s), etcetera.
Wat voor keuzes allemaal gemaakt worden binnen een huishouden en welke
factoren die keuzes beïnvloeden, zijn zoals reeds gezegd vragen die we
hier niet kunnen beantwoorden. Als we ze samen nemen en ervan uitgaan
dat ze deel uitmaken van bepaalde strategieën, kunnen we echter wel een
aantal zinnige opmerkingen omtrent dit aspect maken. Interessant is in
dit verband hetgeen Gíner de los Ríos, in een stimulerende verhandeling
over de 'micro-industria' in Mexico, hierover naar voren brengt:
'...ik /ie het microbedrijf je niel nis een eenheid die losstaat van liet huishouden, maar als onderdeel van een veel bredere Iecfstrategie. Dit betekent dat
de doeleinden die het imcrobedn j Γ je nastreeft binnen het kader vallen van de
doeleinden van het huishouden dat er de eigenaar van is, zodal de reproduktieof nicumulatiestrategie van de kleinschalige eenheid bepaald wordt door, en
ondergeschikt is aan die leefstrategie, en haar ontwikkeling in zeer belangrijke
male beïnvloed wordt door de kenmerken van die strategie. Uc criteria voor de
calculaties van het microbedrijfje /uilen dus afhankelijk 7ijn van de criteria
welke aan de basis van de leefstrategie liggen en van de plaats die het bedrijfje daarbinnen inneemt...' (1982:6).

De woorden van Gíner de los Ríos lijken zeer wel van toepassing op de
kleinere der door mij bestudeerde eenheden, dat wil zeggen op de meerderheid der familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes. Dit komt tot uit-
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TaJLeJ. 9.1

Reproduktiestrategie en leef strategie bij de geïnterviewde fami 1 ìewerkplaatsen en kleine bedг ι jfjes

wil
commentaar/ doel dat wel nagestreefd wordt
groei
"Γ- PP¿атХ&іеіоелкре.ааі-Л&і
1
wil wel, maar heeft geen geld; Lracht daarom gezin te onderhouden
nee
nee
wil beetje bijverdienen, meer niet
2
beoogt aanvulling van overige inkomen; ook voor kleren en schoenen
3
nee
4
nee
beetje helpen het gezin te onderhouden
5
nee
'we hebben 8 kinderen en mijn man is dagloner, dus...'
6
tot zo'n 10 machines
ja
7
8
nee
gezinsinkomen vergroten; voor eigen kleren/schoenen en vermaak
moeder een beetje helpen; voor persoonlijke uitgaven
9
nee
10
nee
helpen de gezinsuitgaven te dekken
Π
nee
'ik werk alleen als ik wat extra nodig heb, voor kleren of een feest'
12
nee
beetje bijdragen aan gezinsinkomen; voor persoonlj]ke uitgaven
bijdragen aan gezinsinkomen; heeft 7 kinderen, echtgenoot is dagloner
13
nee
14
nee
tracht wat bij te verdienen; 'ik vind het gewoon ook erg leuk werk'
15
'meehelpen gezinsuitgaven te bekostigen'
nee
16
nee
om studiekosten te kunnen betalen
17
nee
bijdragen gezinsinkomen; 'en om af en toe wat voor mezelf te kopen
18
nee
wat bijverdienen; 'voor groei heb je veel geld nodig'
om ouders een beetje te helpen
19
nee
20
nee
helpen gezinsuitgaven te bekostigen
21
22
wil wel, maar heeft geen geld; dus gewoon bijdragen aan gezinsinkomen
nee
2J
helpen gezinsuitgaven te bekostigen
nee
24
'ik bouw eerst m'n huis af, maar wil nog dit jaar machines bijkopen'
ja
25
'om mezelf en de kinderen Le onderhouden'
nee
26
nee
'voor ons levensonderhoud; we hebben geen ander jnkomen'
27
wat bijverdienen voor zich/elf; 'en om wat te doen te hebben'
nee
28
2
om wat voor zichzelf te kunnen kopen; daarvoor geeft pa geen geld
nee
29
2
30
2
nee
om spulletjes voor zichzelf te kunnen kopen en om bezig te zijn
om de kosLen van haar schooLopleidmg te helpen betalen
31
2
nee
32
2
wil wel, maar dochters zijn getrouwd (dus geen goedkope arbeid meer)
nee
33
2
om wat extra te hebben
nee
34
2
'tot ik zo'n 40 machines heb, of nog meer als het kan'
ja
verdient zo genoeg bij, met de 8 thuiswerksters die voor haar breien
35
2
nee
36
3
nee
'het doel 7 gewoon, léven' het land levert te weinig op'
37
3
nee
bijverdienen; 'als we machines bijkopen, wie moet er dan aan werken7'
38
3
nee
bijdragen aan huishouding; voor speciale uitgaven en eigen kleren
3
'we hebben genoeg machines om wat meer te kunnen dan alleen eten'
39
nee
40
4
nee
'groei geeft maar problemen; ik ben ook tevreden met wat ik verdien'
41
4
looft al zeer goed, maar wil automatiseren
)a
ktsusie & •>jdi-Ljf. 4
42
6
'tot we comfortabel leven en de kinderen een goede opleiding krijgen'
ja
43
6
'tot de stilstaande machines bemand zijn en we comfortabel leven
ja
44
6
nee
zo leeft ze goed, dit niveau wil ze aanhouden
45
6
tot ze zich gerealiseerd voelt en comfortabel kan Leven
ja
46
8
'om beter te kunnen leven en meer arbeidsplaatsen te creëren'
ia
47
9
om goed te kunnen leven en zich gerealiseerd te voelen
ia
48 10
nee
niet meer; ze leven goed en de kinderen volgen een goede opleiding
49 12
'zoveel groeien als mogelijk is'
ja
50 14
'bij zo'n 60 man zien we wel verder'; willen ook comfortabel leven
ja
Ы
17
niet meer; ze leven al zeer comfortabel
nee
52 18
wil bedrijf zoveel mogelijk uitbreiden
ja
53 18
'om een patrimonium voor de kinderen op te bouwen'
Ja
54 19
'nog een beetje' (vader); 'zoveel mogelijk' (zoon)
ja
Bron: eigen onderzoek, jan.-febr. 1984

drukking in Tabel 9.1. In deze tabel zijn nog eens de antwoorden weergegeven op de vraag of groei nagestreefd wordt (in par. 6.4.1 heb ik
het daar al over gehad), samen met een toelichting daarop.
De ondergeschiktheid van de reproduktiestrategie van de eenheid aan de
leefstrategie van het huishouden wordt het duidelijkst geïllustreerd
door de antwoorden van de eigenaren en eigenaressen van de kleine bedrijfjes. Voorzover groei van het bedrijfje nagestreefd wordt is het
doel vaak alleen een beperkte groei, een groei tot een bepaald punt. De
functie ervan is mogelijk te maken dat de kinderen gaan studeren en/of
een comfortabel consumptieniveau bereikt wordt, de ondernemer of onderneemster te helpen zich 'gerealiseerd' te voelen, of het opbouwen van
een 'patrimonium' voor de kinderen (8). Als die doelstellingen eenmaal
gerealiseerd zijn wordt in veel gevallen afgezien van verdere groei,
zoals ook blijkt uit de antwoorden die verkregen zijn bij de nrs. 44,
48 en 51. Een inkrimping van het produktievolume en het aantal arbeidsplaatsen kan volgen als de kinderen het ouderlijk huis verlaten. Een
voorbeeld hiervan is nr. 48, waar in 1979 nog 23 personen werkten; als
reden voor de inkrimping in de afgelopen jaren gaf de eigenaresse haar
'onvoldoende toewijding' op. Hetzelfde geldt ook voor eenheid nr. 44.
Als geen van de kinderen in het bedrijf wil, zal sluiting meestal het
lot van de eenheid zijn.
Bij de familiewerkplaatsen is het vaak minder duidelijk welke de leefstrategie is, of ook, waarom de reproduktiestrategie slechts op ongewijzigde continuering van de produktie gericht is. Ik denk dat er twee
varianten onderscheiden kunnen worden.
In de eerste plaats is in vele gevallen de 'leefstrategie' veeleer een
'overlevingsstrategie', waarbij het gaat om de zekerheid van het bestaan en niet zozeer om hogere niveaus van comfort of welzijn. Vaak
wijden verschillende leden van het huishouden zich aan verschillende
inkomen-genererende activiteiten, om zo te zamen een redelijk zeker bestaan mogelijk te maken. Het breien of borduren is dan een aanvulling
op bijvoorbeeld een uiterst mager inkomen uit de landbouw (9), tijdelijke inkomsten uit seizoensarbeid in de V.S., of verdiensten uit nog
andere activiteiten. Concentratie op alleen de produktie-eenheid zou
het bereikte evenwicht verbreken, zonder dat er een garantie is dat een
gelijkwaardige of betere situatie bereikt wordt. Het is daarom geen
wonder dat men zich daar niet aan waagt en dat de mannen - zij zijn het
meestal die de andere inkomens binnenbrengen - zich bij hun eigen werk
houden.
In de overige gevallen is het bereiken van een bepaalde mate van materieel comfort en geestelijk welzijn waarschijnlijk de centrale doelstelling in de leefstrategie. Het onderscheid tussen deze huishoudens
en die van de eigenaars/eigenaressen van kleine bedrijfjes is wat dat
betreft niet zo groot; soms is er zelfs helemaal geen verschil. Het
streefniveau verschilt meestal wel, de aard van de doelstellingen echter niet. Men is alleen éérder tevreden en zal niet naar uitbreiding of
verbetering van de produktie streven, indien de meeropbrengst gering is
in verhouding tot de vereiste inspanningen. Zo heeft het werk van een
aantal vrouwen van huishoudens, die ook over andere inkomens beschikken, mede ten doel wat te doen te hebben; sommige doen het deels ook
omdat ze het wel leuk vinden. Maar om nu voor het vaak miserabele
uurloon dat ze uiteindelijk verdienen een flink aantal uren extra te
werken, zonder dat daartoe een dringende reden bestaat, is natuurlijk
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iets heel anders.
De beperkte doelen die de 'leefstrategie' van de meeste huishoudens van
de eigenaren/ eigenaressen van kleinschalige eenheden kenmerken hebben
dus een negatieve weerslag op de ontwikkelingsmogelijkheden van die
eenheden. Het resultaat is immers dat de 'reproduktiestrategie' van de
eenheid al even beperkt is, en niet verder gaat dan het op dezelfde
wijze en schaal continueren van de produktie.
Is de leefstrategie nu op te vatten als een autonoom en onveranderlijk
gegeven? Als dat zo is, dan heeft het ontbreken van de intentie om te
groeien of om naar een verbetering van de inkomens te streven uiteindelijk niets te maken met de (overige) omstandigheden waaronder de kleinschalige eenheden opereren en heeft het geen zin die omstandigheden te
analyseren en in verband te brengen met de ontwikkelingsmogelijkheden
van deze eenheden.
Het antwoord moet natuurlijk ontkennend luiden, want het één hangt
meestal met het ander samen. De leefstrategie zal zeker in de lagere
inkomensregionen vaak mede een functie zijn van de resultaten van de
eenheid en daarmee tevens van de omstandigheden waaronder die resultaten behaald worden. Dit wordt ook zeer duidelijk gesuggereerd door de
hierboven geciteerde auteur, Gíner de los Ríos, want hij stelt dat de
leefstrategie veranderd kan worden als er met het microbedrijfje gunstige resultaten behaald worden (1982:6). De leefstrategie kan dus
aangepast worden en als men slechts beperkte verlangens koestert, dan
zal het vaak zo zijn dat die beperking mede ingegeven is door het feit
dat de eenheid onder ongunstige omstandigheden opereert en derhalve
geen goede resultaten behaalt of kan behalen.
Gezien de weinig benijdenswaardige omstandigheden waaronder de eigenaren en eigenaressen van de kleinschalige eenheden in Aguascalientes
blijkens de analyses in de voorgaande hoofdstukken moeten opereren, mag
zonder meer verondersteld worden dat een deel van degenen die zich
slechts zeer bescheiden doelen stellen tot de realisten gerekend moet
worden. Zouden de omstandigheden zich zodanig wijzigen, dat betere
resultaten behaald zouden worden of tenminste uitzicht daarop zou zijn,
dan mag verwacht worden dat zij hun reproduktie- en leefstrategieën
aanpassen. Enkele van de verkregen antwoorden duiden daar ook op (zie
de nrs. 1, 22 en 32 in tabel 9.1).
Hoe groot deze groep is, valt moeilijk te zeggen. Dat zal ook afhangen
van de omvang van de verbetering die te realiseren valt, in verhouding
tot de benodigde inspanningen. Sommige ondervraagden toonden bijvoorbeeld een vrij sterke 'leisure-preference', andere hechtten groot belang aan hun studie of opleiding. Zij zullen hun prioriteiten niet snel
verleggen.
Evenmin valt te voorspellen hoever de aanpassing kan of zal gaan. Het
meest waarschijnlijk is dat de meerderheid, net als de meeste geïnterviewde eigenaren/eigenaressen van kleine bedrijfjes, wel een punt zal
bereiken waarop tevredenheid gaat overheersen en de hang naar méér
grotendeels verdringt. Waar dat punt gelegen is zal ongetwijfeld van
geval tot geval verschillen.
Niettemin kan geconcludeerd worden, dat de beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden der kleinschalige eenheden die voortkomt uit de
leefstrategie van de huishoudens, geen absoluut gegeven hoeft te zijn.
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Het is een belangrijke beperking, waar terdege rekening mee gehouden
moet worden, maar geen onoverkomelijke. Vaak zal ze opgeheven worden
- of ontstaat daartoe althans de mogelijkheid - op het moment dat de
barrières die opgeworpen zijn door de andere aspecten van de externe
relaties of ook door de kenmerken van de eigen interne structuur, geslecht worden. Die aspecten en kenmerken blijven dus onze aandacht
verdienen.

9.5

Vergelijking met verwante studies

Als we de vergelijking met de resultaten van de andere studies beginnen
bij de inkomenssituatie van het huishouden, dan wordt al gauw duidelijk
dat die ook elders dan in Aguascalientes een ernstige hindernis kan
vormen voor de groei van kleinschalige eenheden. Die situatie blijkt
namelijk maar al te vaak weinig florissant.
Van de Mexicaanse onderzoekers spreekt Alonso over 'sheer economie
necessity' als reden voor de produktieve inspanningen van de thuisnaaisters in Nezahualcoyotl (1979:8,216). Niet dat er geen andere inkomens
waren in de huishoudens van deze naaisters - in 93% van de gevallen was
die er wèl -, maar die inkomens bleken al net zo ontoereikend als die
van de naaisters zelf. In Huexotla, waar Montoya Castro zijn onderzoek
verrichtte, zat het huishouden van menige kleinschalige ondernemer maar
weinig boven het bestaansminimum: het inkomen van de eigenaren van de
kleinste eenheden (waarin gemiddeld 2 personen werkzaam zijn) bleek er
meestal aangevuld te moeten worden door de verbouw voor eigen gebruik
van wat maïs en dergelijke, op het stukje ejido-grond van het gezin
(1981:76). En op het platteland van Noordoost-Guanajuato zijn 'zeer
lage inkomens' de regel, aldus Suárez Ramírez. De natuurlijke omstandigheden in het gebied maken slechts een uiterst marginale vorm van
landbouw mogelijk, terwijl bronnen van werkgelegenheid in andere sectoren dan de landbouw er ontbreken (1983:337).
In Nicaragua vonden Laenen, Boers en Triepels (1983:37) dat voor 83%
van de eigenaressen van kleine kledingwerkplaatsen de inkomsten uit de
eenheid onmisbaar waren voor het huishouden. Tot een vergelijkbare constatering kwam Schmukler voor de thuiswerkers in Argentinië (1979:341).
Zij geeft bovendien aan hoe moeilijk het onder die omstandigheden is om
- al is het maar op zeer minimale schaal - in de uitbreiding van de
eenheid te investeren; degenen die zo'n investering hebben gepleegd,
hebben zich namelijk een buitengewone inspanning moeten getroosten:
jarenlang heeft men 12 tot 20 uur per dag gewerkt terwijl men bijna op
het bestaansminimum leefde. De huishoudens van de eigenaren van kleine
werkplaatsen met meerdere machines en soms 1 of 2 betaalde krachten
bleken overigens al in een betere situatie te verkeren, zo valt uit het
relaas van Schmukler op te maken (idem). Ook het merendeel van de 18
thuiswerksters en hun gezinnen die De Paiva Abreu in Río de Janeiro
bezocht verkeerden waarschijnlijk in een relatief gunstige situatie wat
hun totale inkomen betreft. Van een meerderheid van deze vrouwen verdiende de echtgenoot rond 2 maal het officiële minimumloon; in enkele
gevallen was het zelfs nog meer, namelijk tussen 3 en 5 keer (1982: 9 ) .
In hoeverre deze kleine groep representatief is voor andere thuiswerksters en hun huishoudens wordt helaas niet duidelijk.
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Aan de rol en de positie van de vrouwelijke producenten in het huishouden wordt niet door alle auteurs aandacht besteed. Dat is in enkele gevallen overigens wel te begrijpen, omdat de groep die bestudeerd werd
voornamelijk uit mannen bestond (Huexotla en Argentinië). De auteurs
die er wel over schrijven refereren alleen aan de rol en positie van de
getrouwde vrouwen en soms ook de alleenstaande moeders ( Ю ) . Wat erover
gezegd wordt wijkt niet of weinig af van hetgeen ik voor Aguascalientes
naar voren heb gebracht.
Zo verschilt de positie van vrouwen in Brazilië en in Perú niet van die
van de Mexicaanse vrouwen, zo blijkt bij Sara-Lafosse (1982:89) en De
Paiva Abreu (1982:7). De laatste vertelt ons tevens dat dit voor de
door haar bestudeerde thuiswerksters betekende dat hun werk constant
onderbroken werd door andere activiteiten in het huis (1982:14). De
eerste wijst op de gebondenheid aan het huis, door op te merken dat het
onvermijdelijk is dat de vrouw thuisblijft als ze kleine kinderen heeft
en er geen personen of geen instanties zijn, die haar kunnen vervangen.
Opvallend is in beide gevallen dat het merendeel der bezochte vrouwen,
ondanks hun verantwoordelijkheden op het vlak van huishoudelijke werkzaamheden en zorg voor de kinderen, toch in staat bleek lange tot zeer
lange werkdagen te maken. Dit ging echter wel ten koste van hun nachtrust (ze werkten ook 's nachts; De Paiva Abreu, 1982:14), of van de
aandacht die ze aan hun kinderen konden besteden (Sara-Lafosse, 1982:
96) !
Ook Alonso is duidelijk over de positie en de rol van de vrouwen. De
naaisters in Neza hebben twee 'full-time jobs', aldus deze auteur: ze
zijn naaister en huisvrouw tegelijk (1979:155; zie ook 210). Dit betekent niet zelden (in 40% van de gevallen) dat ze minder dan 40 uur per
week werken (p.193,194). Bovendien houdt het in dat het werk dikwijls
onderbroken moet worden (p.287):
'...very frequently it is impossible lor them to get rid of their home tasks
early in the morning and concentrate on their industrial work during the rest o£
the day. Their daily routine is one of intermingled activity whereby their concentration in the sewing work is constantly disrupted wiLh innumerable interruptions' .

Als ze kinderen hebben - en dat is normaliter het geval - kunnen ze bovendien moeilijk van huis weg (p.115).
Laenen, Boers en Triepels tenslotte attenderen de lezer op de relatie
tussen de huishoudelijke en verzorgende taken van de vrouw enerzijds en
de lokatie waar de produktieve activiteiten plaatsvinden, i.e. het
eigen woonhuis, anderzijds (1983: 30).
Over de reproduktiestrategie van de eenheid in relatie tot de leefstrategie van het huishouden is in de geraadpleegde studies weinig informatie te vinden. Uit hetgeen er door enkele auteurs over gezegd wordt
blijkt, dat vooral van de allerkleinste eenheden de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt kunnen worden doordat de produktie geheel in het
teken staat van beperkte doelstellingen op het vlak van consumptie en
welzijn. Maar ook komt naar voren, dat een eventuele beperkende uitwerking van de leefstrategie op de reproduktiestrategie geen vast gegeven
hoeft te vormen.
Alonso vertelt voor 'Neza' dat het de naaisters in de bezochte éénpersoons-werkplaatsen puur om de overleving van het huishouden ging (1979:
115). Maar zoals we zojuist al zagen bleek ook in de overige gevallen
de economische noodzaak meestal de drijfveer achter de produktieve in-
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spanningen. Uit Schmukler's studie valt op te maken dat voor de door
haar bestudeerde thuiswerk(st)ers in Argentinië hetzelfde gold. Zij
vond namelijk dat de/e personen streefden naar een situatie waarin de
inkomsten van het huishouden niet alleen voldoende waren om verzekerd
te zijn van het meest noodzakelijke (w.b. onderdak, kleding, voeding,
e t c ) , maar vooral ook stabiel waren. Heeft men eenmaal een uitbesteder
gevonden wiens condities dat mogelijk maken, /o stelt ze, dan zal men
niet gauw op zoek gaan naar betere mogelijkheden (relaties met beter
betalende uitbesteders; 1979:341,342). Suárez Ramírez tenslotte vermeldt dat het aantal uren dat de breiers en breisters in NoordoostGuanajuato aan de produktie besteedden m e t alleen afhankelijk bleek
van wat men kón (aantal uren dat vrijgemaakt kon worden), maar ook van
wat men wilde, dat wil zeggen van de vraag of men (nog) meer wenste te
verdienen (1983:340). Een verdere toelichting op de doelstellingen van
deze mensen ontbreekt helaas, maar ik proef eruit dat het eventueel te
behalen meer-inkomen tegenover de daarvoor vereiste extra inspanning
werd gezet. Met andere woorden, de overleving van het huishouden was
min of meer veilig gesteld (tekenend is in dit verband ook dat de arbeidsmigratie uit het gebied verminderd is in de afgelopen jaren; idem:
332) en voor de rest was men waarschijnlijk tevreden met een relatief
bescheiden consumptie- en welzijnsniveau. Vermoedelijk valt een parallel te trekken met de reproduktie- en leefstrategie van die eigenaren/
eigenaressen van familiewerkplaatsen in Aguascalientes, die eveneens de
overleving van het huishouden waartoe zij behoren reeds veilig gesteld
weten (aardig is ook dat er sprake blijkt te zijn van een overeenkomst
met de kenmerken van de 'peasant-economy', zoals beschreven door Chayanov; zie bijv. Schuurman, 1980: 216-218).
De doelstellingen die Schmukler signaleerde onder de 'talleristas', dat
zijn eigenaren van kleinschalige eenheden die over 2 of meer machines
beschikken en vaak één of enkele betaalde krachten in dienst hebben,
vormen in zekere zin een uitzondering. Ze komen namelijk veeleer overeen met die van de eigenaren van kleine bedrijfjes in Aguascalientes
(en dus niet met die van de eigenaren van familiewerkplaatsen). Deze
'talleristas' bleken meestal naar een beperkte groei van hun eenheid te
streven. Doel was een omvang te bereiken, waarbij de eenheid het huishouden van de ondernemer voldoende inkomsten zou kunnen verschaffen om
bepaalde duurzame consumptiegoederen te kopen en de kinderen een universitaire studie te laten volgen. Overigens is het wel zo, dat ze de
wens om hun welvaart en sociale status te verhogen reeds koesterden op
het moment dat ze als kleinschalige ondernemer in de kledingsector begonnen: het waren ex-loonarbeiders, mensen met wat kapitaal en personen
die reeds in andere takken van bedrijvigheid als kleine ondernemer actief waren geweest (Schmukler, 1979:342).
Dat een situatie, waarin van de leefstrategie een beperkende invloed
uitgaat op de reproduktiestrategie, geen vast gegeven hoeft te vormen,
blijkt tenslotte uit de studies van Alonso en Schmukler. De laatste
vermeldt namelijk dat de meerderheid van de zojuist genoemde 'talleristas' weliswaar naar consolidatie van de bestaande situatie pleegt te
streven op het moment dat de doelstellingen van hun leefstrategie gerealiseerd zijn, maar dat sommigen zich toch ook nieuwe doelen stellen
en tot kapitalistische ondernemers worden (idem). De eerste zag in
'Neza' dat het binnen sommige huishoudens tot een herdefiniëring kwam
van de leefstrategie en de plaats van de produktie-eenheid daarin,
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omdat die eenheid relatief goede resultaten begon te behalen. In het
bijzonder ging het om een verandering van de bezigheden van de echtgenoot van 'succesrijke' onderneemsters. De (nan, zo stelt Alonso, raakt
geïnteresseerd in de werkplaats omdat het succes van zijn vrouw hem
duidelijk wordt, stopt met het werk dat hij deed en wordt een soort
'general manager van de eenheid. Wanneer dat gebeurt, worden meestal
ook concrete plannen opgesteld om de produktie te verzelfstandigen, dat
wil zeggen los te maken van de uitbesteder, aldus deze auteur (1979:
113,199); zoals we in Hoofdstuk 12 nog zullen zien is dat overigens
geen eenvoudige opgave.

9.6

Samenvatting en conclusies

Onderwerp van dit hoofdstuk, het derde achtereenvolgende dat zich bezig
hield met de externe relaties van de eenheden in de sector waren de relaties met het huishouden. De complexiteit ervan en van het geheel van
factoren dat erop van invloed is of kan zijn, noodzaakte tot beperking
van de analyse tot een aantal deelaspecten. Een tweede beperking werd
ingegeven door de uiteenlopende intensiteit en invloed van dit type
relaties voor verschillende categorieën van eenheden: we keken vrijwel
uitsluitend naar de familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes.
In het kader van de financiële relaties tussen eenheid en huishouden
werd in par. 9.2 stilgestaan bij de vraag, in hoeverre een ongunstige
inkomenssituatie van het huishouden van belang is als factor die de
ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden in de regio
Aguascalientes verkleint.
Een eenduidig antwoord op deze vraag kon niet gegeven worden, maar wel
werd duidelijk dat het hier een factor betreft waarmee terdege rekening
gehouden moet worden. Van de geïnterviewde huishoudens van kleinschalige producenten/-tes is, gezien hun inkomen, naar schatting zo'η 20%
niet in staat enige investering te plegen in de verbetering of uitbrei
ding van de produktie, of in een positieve verandering van de wijze van
inkoop en/of afzet. Voor nog eens АО à 50% geldt dat dergelijke investeringen niet uitgesloten zijn, maar gezien de opofferingen die men
zich er in de consumptieve sfeer voor moet getroosten niet verwacht
mogen worden.
In par. 9.3 kwam de arbeidsinzet aan bod. We besteedden vooral aandacht
aan de rol en plaats van de vrouwelijke leden van het huishouden, in
verband met de wijze waarop en de mate waarin ze zich kunnen inzetten
voor de eenheid.
Twee groepen vrouwen bleken vaak sterk beperkt in hun ruimtelijke mobiliteit en daarmee in de mogelijkheden die ze hebben om andere (betere)
afzet- en inkoopmogelijkheden te zoeken: de moeders/echtgenotes die een
kleinschalige eenheid hebben (in tegenstelling tot de eigenaressen van
kleine bedrijfjes zijn deze zelden vrijgesteld van de belangrijkste
huishoudelijke en verzorgende taken) en de ongehuwde dochters op het
platteland. De eerste bleken bovendien het werk regelmatig te moeten
onderbreken voor andere bezigheden en konden vaak maar enkele uren per
dag aan de produktie besteden; in die situatie is het vrijwel uitgesloten dat ze een grotere eenheid, met betaalde krachten, zouden kunnen
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leiden. De meeste kleinschalige eenheden in de regio Aguascalientes
zien zich geconfronteerd met minstens één van deze beide belemmeringen
voor hun verdere ontwikkeling.
Mogelijkerwijs nog belangrijker dan de beide voorgaande factoren is, zo
veronderstelden we in par. 9.4, de 'leefstrategie' van de huishoudens.
Verwacht mag worden dat lage eisen voor wat betreft de consumptie van
goederen en diensten een negatieve invloed hebben op de reproduktiestrategie voor de eenheid: groei of verbeteringen zullen dan niet gauw
worden nagestreefd.
Op basis van het in Aguascalientes verzamelde enquêtemateriaal constateerden we allereerst dat, zoals verwacht, de 'reproduktiestrategie'
zowel voor de eigenaars/eigenaressen van familiewerkplaatsen als voor
die van kleine bedrijfjes ondergeschikt is aan de leefstrategie. Ten
tweede kon vastgesteld worden dat in beide gevallen inderdaad sprake is
van een beperkte leefstrategie. Ten derde bleek de leefstrategie van de
huishoudens van de eigenaars/-aressen van familiewerkplaatsen meestal
zó beperkt, dat daarmee het ontbreken van enige intentie tot groei of
verbetering zeer wel verklaard lijkt te kunnen worden; niet zelden
moeten we zelfs eerder van een Overlevingsstrategie' spreken. Maar
tenslotte stelden we ook vast dat de leefstrategie, en dus ook de
reproduktiestrategie, vaak gewoon een gezond gevoel voor de realiteit
weerspiegelen, d.w.z. meestal aangepast zijn aan de (economische) resultaten welke het huishouden behaalt. Zouden die resultaten verbeteren
of zou daar uitzicht op zijn, dan zal het vaak tot een herdefiniëring
van genoemde strategieën komen.
De conclusie luidde derhalve dat een beperkte leefstrategie van het
huishouden van de eigenaar of eigenaresse een ernstige belemmering is
voor de ontwikkeling van de overgrote meerderheid der kleinschalige
eenheden in de regio, maar dat het een belemmering is die veelal ophefbaar is als ook andere belemmeringen geheel of gedeeltelijk opgeheven
kunnen worden.
De vergelijking met andere studies omtrent de sector, verricht in Mexico of andere landen van Latijns-Amerika, leverde nauwelijks afwijkende
gezichtspunten op, zo bleek in par. 9.5. De bevindingen voor de regio
Aguascalientes lijken dus in redelijke mate representatief voor de situatie in (delen van) dezelfde sector elders in Mexico en in andere
landen van de Latijnsamerikaanse regio. De voornaamste kanttekening die
gemaakt moet worden is dat vrouwen niet altijd de meerderheid van de
werkenden in de kleinschalige eenheden uitmaken. Het belang van hun rol
en positie als factor welke de verdere ontwikkeling van deze eenheden
hindert kan dus groter of kleiner zijn, afhankelijk van de lokale of
regionale situatie.
Samenvattend komen we tot de volgende drie conclusies aangaande de relaties tussen de kleinschalige eenheid enerzijds en het huishouden van
de ondernemer/-neemster anderzijds:
1)
Veelal is het totale inkomen van het huishouden zó laag, dat het
zelf niet of slechts door grote opofferingen investeringen kan
verwezenlijken, die gericht zijn op uitbreiding van de produktie,
verbetering van de produktie-organisatie, of verbeteringen op het
vlak van in- en/of verkoop.
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2)

3)
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Wanneer de eenheid geleid wordt door een vrouw, of wanneer er alleen vrouwelijke leden van het huishouden werken, is het vanwege
de rol en de plaats van die vrouw(en) in het huis en de huishouding vaak zo, dat groei en/of inkomensverbetering niet of nauwelijks realiseerbaar zijn zolang in deze situatie geen verandering
komt.
Nog vaker, en ook eerder, dan de beide voorgaande factoren, lijken
groei en verbeteringen geblokkeerd te worden door de 'beperkte
leefstrategie' van het huishouden, dat wil zeggen door de beperkte
doelstellingen ten aanzien van de consumptie van goederen en diensten. De beperking die van deze factor uitgaat is echter een afgeleide en zal vaak verdwijnen als andere beperkingen opgeheven
(kunnen) worden.

Noten

(1) Oíner de los Ríos, sprekend over de 'microinduslria' in Mexico in het algemeen,
stelt dat de investeringen in de produktir-eenheid direct gerelateerd zijn aan de
beslissingen die ten aanzien van de consumptieve bestedingen en/of andere investeringsdoeleinden voor het ge/in en zijn leden genomen worden, In de meeste gevallen
betekent dit dat de inkomsten van de eenheid 'gedraineerd' worden ten gunste van de
consumptieve uitgaven (1982:5).
(2) Naar verluidt gebeurt het in Aguascalientes regelmatig dat een ondernemer/onderneemster in de bestudeerde sector in de goede tijden op zo grote voet is gaan leven,
dat hij of zij nu er slechtere tijden zij'n aangebroken niet in staat is van het eigen
'loon' rond te komen. Er worden dan middelen aan het bedrijf onttrokken welke nodig
zijn voor de produktie, zodat het tot een faillissement komt indien deze situatie te
lang voortduurt. Een voorbeeld dat ik zelf tegenkwam, is dat van een gezin waarvan de
zoon de ouders tot uitgaven wist te bewegen die zij niet konden bekostigen uit het
loon dat zij zichzelf lieten betalen door de vennootschap waarin zij hun (middelgroot)
bedrijf hadden ondergebracht. In voorgaande jaren was dat niet zo'n probleem, want er
kon vaak geput worden uit de winst van het bedrijf. Nu de crisis zich goed had laten
voelen, draaide het bedri]f echter maar nauwelijks quitte en dreigden de financiële
mogelijkheden snel uitgeput te raken door de aanslagen op de middelen ervan.
(3) De Mexicaanse commissie ter vaststelling van de minimumlonen heeft in het verleden getracht aan het basisloon (minimumloon voor ongeschoolde arbeid) een bepaalde
inhoud te geven, door een minimumstandaard vast te leggen zowel voor voeding, kleding,
schoeisel en huisvesting, als ook voor scholing en opleiding, vertier, recreatie en
dergelijke. Op basis daarvan is toen het minimumloon bepaald, uitgaande van een gezin
van 5 personen. Jaarlijkse aanpassingen in verhouding met de geldontwaarding zouden de
vastgestelde welvaarls- en welzijnsminima ook voor de toekomst moeten waarborgen.
Zoals we in Hoofdstuk 4 zagen is dat ethler niet gebeurd, want de loonsverhogingen
zijn na 1970 achtergebleven bij de inflatie. Daarom wordt nu wel gesteld dat een
'standaardgezin' van 5 personen niet één maar twee minimumlonen nodig heeft om een
menswaardig bestaan te kunnen leiden.
(4) In de praktijk gebeurt dit naluurLijk toch wel eens, zeker wanneer er nog schulden afbetaald moeten worden. Eén van de geïnterviewde thuiswerksters bijvoorbeeld
werkte eerst op een geleende machine, maar kocht later met geleend geld een eigen
machine op afbetaling. Zes maanden lang werkte ze 'dag en nacht', om zowel de afbetaling te kunnen verrichten als het geleende bedrag met de verschuldigde rente te kunnen
terugbetalen. Ze kon in die tijd geen peso bijdragen aan het gezinsinkomen; integendeel, zo vertelde ze, de anderen hielpen haar een beelje zodra het geld maar enigszins
gemist kon worden.
(5) Dit geldt voor eenheden van alLe categorieën, dus ook voor de middelgrote en
grotere bedrijven: 'Een belangrijk probleem van de ''formele'' textiel- en kledingscctor in Aguascalientes',, zo vertelde een middelgroot ondernemer, 'is de informaliteit:
in feite zijn 99% van de bedrijven familiebedrijven en dit staat een gezonde bedrijfsvoering in de weg: de zoons moeten vaak perse in het bedrijf, en daarmee worden lang
niet altijd de beste bedrijfsleiders binnengehaald.
(6) Omtrent de rol en de positie van de vrouw in Mexico is reeds het nodige geschreven, met name door auteurs uit dat land zelf. Een goede selectie van artikelen biedt
SPP. (1982). Een samenvattend overzicht geeft Tonen (1984).
(7) En zelfs dat wordt soms niet toegestaan. 'We mogen thuis zoveel werken als we
willen', zo vertelde een meisje dat we interviewden,'maar buitenshuis werken mogen we
niet '.
(8) Voor dit streven naar een beperkte uitgebreide reproduktie zou men de term
'familisme' kunnen reserveren, zoals voor de Nederlandse context is gedaan door Van

Heek. Daarmee kan het onderscheiden worden van de typisch kapitalistische ondernemerszin. Van Ileck hanteerde deze term voor de opvatting omtrcnl het ondernemerschap
zoals die nog niet /olang geleden leefde in de bekende Nederlandse familiebedrijven.
Van Schelven, in een studie over de opkomst en neergang van het Van Heek-concern,
omschrijTt deze opvatting als volgt· 'Voornaamste doelstelling van de familie-onderneneming, speciaal in haar vroegere fasen (is): materiële en sociale zekerheid garanderen voor komende generaties. De onderneming wordt zo beschouwd als familiaal bezit en
heeft als afgeleide een functie tot produktie of dienstverlening' (1984: 228).
(9) 'l.o que aportan los hombres no es gran cosa; es para los frijoles nomas' (wat de
mannen binnenbrengen stelt weinig voor; het is net genoeg om bonen te kopen), /o
merkte een meisje wat smalend op. 7ij was niet de enige geïnterviewde die liet merken
dat het land en de koeien maar een klein inkomen opleveren. Niettemin, 70 werd ook
opgemerkt, vormen die koeien een soort spaarpotje dat in bijzondere gevallen aangesproken kan worden. Ook het bezit van een 'parcela', een lapje grond, geeft een stukje
zekerheid. Degenen die daarover beschikken zullen het daarom niet gauw verkopen en
blijven het bewerken, ook al levert het weinig op.
Enkele schrijnende voorbeelden van hoe men op het platteland soms alle zeilen moet
bijzetten om te kunnen overleven worden door Fspin en de Leonardo gegeven voor liet aan
mijn onderzoeksgebied grenzende deel van de Los Altos-regio. Met betreft gezinnen van
deelpachters die enkele stuks melkvee bezitten. Moeder en dochters zitten daar elke
dag urenlang tafellakens te borduren met de hand, tegen een uiterst magere beloning.
Dit is voor deze gezinnen echter de enige manier om af en toe wat kleding of een paar
schoenen ie kunnen kopen, want de veeteelt blijkt uiteindelijk nauwelijks iets op te
leveren (1978:122,123 en 294,295).
(10) buárez Ramírez zinspeelt wellicht óók op de positie van de ongehuwde dochters op
het platteland. Met zekerheid is dat echter niet te zeggen, omdat ze niet duidelijk is
omtrent de rol en de positie van de vrouwen in haar onderzoeksgebied, het noordoosten
van Guanajuato. Waarschijnlijk is ze van mening geweest dat deze geen toelichting
behoefden. Wat ze namelijk zegt is het volgende: de thuisbrei(st)ers in de streek
kennen de markt niet, want de meeste van hen zijn nog nooit in het belangrijkste
grootstedelijke centrum van de regio (de stad Querétaro) geweest, laat staan in de
stad waar het grootste deel van hun Produkten uiteindelijk aan het publiek verkocht
wordt, in Mexico-stad. Behalve aan de geografische isoLatie van de streek en de lage
inkomens- en opleidingsniveaus, wijt ze dit ook aan het feit dat de meeste producenten
vrouwen zijn (1983:343,344).
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10

RELATIES MET UITBESTEDERS EN VASTE OPKOPERS

10.1

Inleiding

Aan de relaties die in dit hoofdstuk centraal zullen staan is in de
voorgaande hoofdstukken op diverse plaatsen reeds aandacht besteed.
Toch is het zinvol de voornaamste aspecten nog eens bij elkaar te zetten en waar nodig aan te vullen met andere. De meeste kleinschalige
eenheden zijn immers gebonden aan een vaste opkoper of een uitbesteder.
Het is daarom van belang na te gaan wat deze binding betekent voor de
ontwikkelingsmogelijkheden ervan, ook al omdat in ILO-kringen (en daarna ook daarbuiten) de gedachte geopperd is dat de inkomens en groeimogelijkheden van de 'informele sector' verbeterd kunnen worden door
deze via uitbestedingsrelaties te verbinden met de 'formele sector .
Aangenomen werk doen voor een uitbesteder of werken voor een vaste opkoper zijn, zeker als de uitvoerende eenheden kleinschalige zijn, vormen van ondergeschikte of afhankelijke produktie (zie ook Bromley en
Gerry, 1979,a:6); dat is de kern ervan, de algemene noemer ook waaronder alle verschillende vormen en variaties te vangen zijn. Anders gezegd: we hebben te maken met relaties die gebaseerd zijn op complementariteit, maar dan wel een complementariteit die vaak sterk asymmetrisch van aard is. De historische ontwikkeling van de kleding- en
textielartikelensector in Aguascalientes, die gekenmerkt werd door de
groei van een beperkt aantal eenheden ten koste van vele andere, illustreert dat maar al te duidelijk (zie Hoofdstuk 5).
De kern of de essentie van de relaties waar het hier om gaat kan mijns
inziens het best benaderd worden door ons zowel af te vragen wat de
beweegredenen tot het aangaan van dergelijke relaties kunnen zijn, als
wie (welke eenheden) ze aangaan. Dat is (met uitzondering van de vraag
welke eenheden het zijn die aangenomen werk doen of voor een opkoper
werken, want die is in Hoofdstuk 7 al voldoende beantwoord) dan ook
hetgeen ik in dit hoofdstuk zal doen. Om de analyse niet onnodig moeilijk te maken beperk ik mij in eerste instantie tot de uitbestedingsrelaties, om daarna kort de verschillen en overeenkomsten met de relaties
met vaste opkopers te behandelen. De indeling van dit hoofdstuk is
derhalve als volgt.
In par. 10.2 gaan we in op de redenen, die ondernemingen of ondernemers
(kunnen) hebben om werk aan te nemen. Paragraaf 10.3 behandelt daarna
de redenen om werk uit te besteden en in aansluiting daarop wordt in
par. 10.4 het antwoord gezocht op de vraag, welke ondernemers/ondernemingen het in Aguascalientes en omgeving nu vooral zijn die uitbesteden
aan kleinschalige eenheden. In de vijfde paragraaf (10.5) staan we dan
kort stil bij de relaties met de vaste opkopers. Tenslotte wordt ook in
dit hoofdstuk weer geëindigd met een vergelijking met verwante studies
en met een samenvatting en conclusies (paragrafen 10.6 resp. 10.7).

10.2

Redenen om aangenomen werk te doen

Er kunnen meerdere redenen zijn die een persoon of een onderneming doen
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besluiten aangenomen werk te gaan doen. Deze vallen onder één van twee
categorieën:
De hoeveelheid en/of de kwaliteit van de middelen waarover een
eenheid beschikt zijn onvoldoende.
—
De eenheid bevindt zich in een ongunstige situatie voor wat betreft de positie op en de toegang tot de markten.

10.2.1

Tekortschietende middelen

Zowel grote als kleine eenheden kunnen zich gesteld zien voor het probleem dat de middelen waarover men beschikt in kwalitatief of in kwantitatief opzicht onvoldoende zijn. De precíese aard van het probleem
zal echter lang niet altijd dezelfde zijn. Dat valt gemakkelijk in te
zien bij beschouwing van de verschillende gevallen die zich kunnen
voordoen.
a)

Men beschikt over niets (of weinig) anders dan de eigen arbeidskracht.

Het betreft hier - hoe kan het anders - alleen werkplaatsen die uitsluitend met familie-arbeid werken. Er doen zich twee situaties voor:
er wordt gewerkt op een machine van de uitbesteder, of men verricht
handwerk (zoals het traditionele borduur- of deshiladowerk).
Iemand die niet in staat is zelf een brei- of borduurmachine te kopen
maar wel geleerd heeft er een te bedienen, kan als thuiswerk(st)er voor
een uitbesteder werken die bereid is hem/haar een machine ter beschikking te stellen. In alle delen van mijn onderzoeksgebied zijn personen
te vinden die op deze wijze aan een uitbestedende ondernemer of onderneming gebonden zijn. Tijdens de interviews in de dorpen werd daar
regelmatig op gewezen door de ondervraagden (van hen zelf verkeerde
maar één op dat moment in deze situatie); het wordt ook bevestigd door
het feit dat een familiewerkplaats en een klein bedrijfje die ik in
Aguascalientes-stad bezocht te zamen enkele tientallen brei- en borduurmachines hadden ondergebracht bij huishoudens in de stad en op het
platteland. Voor werk op een machine van een uitbesteder wordt weliswaar minder betaald dan voor werk dat met een eigen machine verricht
wordt, maar daar staat tegenover dat de zekerheid van het inkomen
groter is. Een uitbesteder zorgt, als de verkoop niet vlotten wil, er
natuurlijk voor dat zijn eigen machines zo lang mogelijk produktief
blijven.
Degenen die werkzaamheden met de hand verrichten voor een uitbesteder
hoeven niet persé tot de categorie van de 'bezitlozen' te behoren,
maar vaak is dat wel het geval. Dit soort werk wordt namelijk vrijwel
altijd slecht tot zeer slecht betaald. Dat geldt in de eerste plaats
voor het traditionele handwerk, dat wil zeggen het borduren met de hand
en de 'deshilado'(1). Maar ook andere werkzaamheden met de hand worden
slecht betaald; zo vertelde men in Malpaso dat er enkele vrouwen waren
die de randen van machine-gebreide dekentjes met de hand afwerken,
waarmee ze per volledige werkdag nog geen tiende van het officiële
minimumloon verdienen. Zij die wel over wat geld kunnen beschikken
zullen daarom trachten een machine te kopen om machinaal te gaan breien
of borduren; de uitzondering op deze regel zijn de wat oudere vrouwen
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op het platteland, die zich liever bij hun leest (de 'deshilado' of het
handborduren) houden(2).
b)

De kwaliteit en/of kwantiteit van de produktiefactoren in de eenheid zijn onvoldoende om het gehele produktieproces voor eigen
rekening te nemen, of om dit tegen concurrerende prijzen te kunnen
doen.

In deze situatie beschikt men dus wèl over enige middelen in de vorm
van één of enkele machines, maar daarmee redt men het niet; of deze
middelen zelf zijn nog onvoldoende (hetzij kwantitatief, hetzij kwalitatief), of de kwaliteit van de factor arbeid is te gering. Vanzelfsprekend betreft het ook hier voornamelijk kleinschalige eenheden, dat
wil zeggen familiewerkplaatsen.
Met een of twee machines en wat eenvoudige werktuigen kan men natuurlijk best een aantal verschillende typen produkten vervaardigen. Zelfs
met een eenvoudige machine voor huishoudelijk gebruik kan dat. Bepaalde
deelhandelingen kunnen ook met de hand gedaan worden. Het zal echter
duidelijk zijn dat de kostprijs dan niet concurrerend kan zijn, tenzij
men genoegen neemt met een erg lage beloning van de eigen arbeid. Alonso (1979:124,125) stelt in dit verband:
'In Lhe modern cleaning industry, there are some specific machines that are
absolutely required to produce d nunjmum weekly amount of garments (...). These
machines include the following: the standard industrial sewing machine, the
overlocking sewing machine, the felling machine (a double-needle sewing machine), a buttonhole machine, the ruffling machine and the zig-zag machine.'

en ook:
'Any well-organi?ed workshop must establish a regular flow of work in order to
obtdin maximum production. The first requirement in this process of rationali/ation is the installment of three or four standard sewing machines for each
'overlocking' machine.'

Met andere woorden, er zijn al gauw zo'n 8 machines nodig om met enige
kans op succes zelfstandig confectiekleding te produceren(3). Nu is dit
meteen het type produkt waarvoor de minimumvereisten om te kunnen concurreren het hoogst liggen (het zal duidelijk zijn dat het op concurrerende wijze maken van geborduurde tafellakens wat minder hoge eisen
stelt), maar het illustreert het probleem waarvoor de kleinschalige
produktie-eenheden zich gesteld zien op het punt van produktiviteit,
kostprijs en niveau van het inkomen.
Niet alleen de hoeveelheid en de kwaliteit van de produktiemiddelen
kunnen onvoldoende zijn om zelf tegen concurrerende kostprijs het gehele produktieproces uit te voeren. Hetzelfde kan namelijk gelden voor
de factor 'arbeid'. Onvoldoende scholing van de directe arbeidskrachten
en onvoldoende kennis van de verschillende noodzakelijke activiteiten
in de indirecte sfeer kunnen evenzo prohibitieve factoren zijn. Een
boekhouding wordt in vrijwel geen enkele familiewerkplaats bijgehouden
en ook in menig klein bedrijfje wordt dit nagelaten. Vaak heeft men dan
ook nauwelijks enig idee hoeveel men verdient per geproduceerde c.q.
bewerkte eenheid produkt of per gewerkt uur.
Illustratief is in dit verband het geval van een man die voor eigen
rekening zelfstandig een bepaald produkt begon te maken en al gauw een
goede slag dacht te slaan met een bestelling die hij verwierf bij een
grote winkel in de stad Torreón. Hij zou, zo dacht hij, gezien de
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omvang van de bestelling en het bedrag dat er in totaal mee gemoeid zou
zijn, binnen enkele maanden voldoende verdienen om flink te kunnen uitbreiden en loonarbeiders in dienst te kunnen nemen. Nadat hij de eerste
partij had geleverd kwam hij erachter dat de gezamenlijke kostenposten
bijna even hoog waren als de inkomsten en dat hij er dus vrijwel geen
cent (of beter: geen peso) wijzer van werd. De afnemer in Torreón heeft
daarna dan ook niets meer van hem gehoord...
Gezien dergelijke ervaringen is het niet vreemd dat sommige pas beginnende eigenaren van kleine bedrijfjes eerst een tijdje werk van anderen
aannemen, juist om wat kennis en ervaring op te doen. Zo komen ze bijvoorbeeld te weten wat het werktempo ongeveer moet zijn om lonend te
kunnen draaien. 'Het is heel leerzaam', zo zei een inmiddels middelgrote ondernemer me, 'want je zult efficiënt moeten werken wil je er
nog wat aan overhouden.'
c)

Men beschikt wel over voldoende - en voldoende produktieve - capaciteit, maar heeft niet genoeg financiële middelen om deze zelfstandig (volledig) te kunnen benutten.

Deze problematiek van het ontberen van voldoende middelen om de machines en de arbeidskrachten aan het werk te houden, speelt produktieeenheden van elke omvang parten.
Beginnen we met de kleinste eenheden, dan zien we dat ook nadat eenmaal
een machine is (bij-)gekocht, andere uitgaven met die in de produktieve
sfeer blijven strijden om de voorrang in het bestedingspatroon van het
huishouden van de ondernemer. Investeren nú betekent, als het even meezit, méér consumeren straks. Maar 'straks' kan toch nog wel even duren
en het is maar de vraag of men bereid is de consumptie zolang uit te
stellen. Zeker de laatste jaren, waarin de prijzen van stoffen en garens sterk gestegen zijn (vaak meer dan de prijzen die de produkten van
de thuiswerkers en andere familiewerkplaatsen opleveren) slaat de balans steeds vaker door in de richting van uitgaven voor de woning, de
opleiding van de kinderen, etcetera.
Ook de grotere bedrijven, tot en met de allergrootste, ontbreekt het
soms aan liquide middelen, zelfs als de kredietmogelijkheden reeds
volledig benut zijn. Het crisisspook gaat aan deze bedrijven niet
voorbij: de leveringsvoorwaarden van de leveranciers van 'inputs' zijn
op het punt van betalingstermijnen in snel tempo verslechterd, hetgeen
betekent dat de vereisten voor wat betreft de hoeveelheid eigen kapitaal die nodig is om te kunnen produceren even snel hoger zijn komen te
liggen. Daar komt bij dat de afnemers van hun kant juist langere betalingstermijnen trachten te bedingen, of soms gewoon zonder aankondiging
veel te laat betalen.
Een geheel ander geval doet zich voor, wanneer een bedrijfje bij de
start vrijwel al het kapitaal aanwendt voor de aanschaf van machines.
Hoewel dit een domme, ondoordachte daad lijkt te zijn, kan het toch berusten op een weloverwogen strategie. Hoe groter de capaciteit van het
bedrijfje, des te groter namelijk de kans is op het verkrijgen van een
omvangrijke en relatief goed betaalde bestelling (hele kleine hoeveelheden zijn, tenzij hoge kwaliteit en exclusiviteit vereist zijn, voor
de wat grotere handelaren en handelsondernemingen niet interessant).
Krijgt men inderdaad een dergelijke bestelling, dan kan met het contract in de hand getracht worden de nodige kredieten te verkrijgen, om
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aan de slag te kunnen gaan. Indien het níét meteen lukt, dan is er nog
geen man overboord, omdat er in de (met-klandestiene) 'maquila'-sfeer
voorlopig nog wel een boterham is te verdienen - ¿ij het een dun belegde; dat is, zo zagen we zojuist onder b), waarschijnlijk nog leerzaam
ook.

10.2.2

Ongunstige positie op en onvoldoende toegang tot de markten

Ook dit soort van belemmering voor zelfstandige produktie kan zich zowel bij kleine als bij grotere eenheden voordoen. Net als bij het onvoldoende zijn van de middelen zal de precíese aard van het probleem
echter meestal verschillend zijn.
a)

Vergeleken met andere, concurrerende personen of eenheden verkeert
men in een ongunstige positie voor wat betreft de beschikbaarheid
en de prijzen van de 'inputs'.

De kleinere produktie-eenheden (familiewerkplaatsen en een deel van de
kleine bedrijfjes) zijn het meest kwetsbaar voor schommelingen in het
aanbod van materiële 'inputs', zo zagen we in Hoofdstuk 8. De continuïteit van de produktie is dus zeker niet gewaarborgd en het is logisch
dat men in die situatie overweegt te gaan werken voor een uitbesteder
die gemakkelijker toegang heeft tot deze 'inputs'.
Diezelfde kleinere eenheden moeten bovendien in de regel zo'η 20% meer
betalen voor de stoffen, garens en andere benodigdheden dan de grotere
eenheden en belangrijke uitbesteders en opkopers. Deze maken een be
langrijk deel uit van hun kosten, meestal vele tientallen procenten
(voor lakens en slopen kan dat tot 80% oplopen). Als men nu moet con
curreren met uitbesteders die de stoffen in veel grotere hoeveelheden
- en dus goedkoper - aanschaffen, of met grotere bedrijven die daar
naast ook nog een hogere produktiviteit hebben, dan is het logisch dat
men na aftrek van de kosten maar heel weinig overhoudt.
Al klinkt het misschien wat vreemd: ook de grotere bedrijven in Aguascalientes kunnen zich gesteld zien voor het probleem van relatief dure
'inputs'. Dat is het geval voorzover ze concurreren met de fabrikanten
en pseudo-fabrikanten in Mexico-stad die nauw gelieerd zijn met de
Stoffenfabrikanten en/of de grote distributeurs. Deze kunnen namelijk
nóg voordeliger prijzen bedingen, omdat ze de belangrijkste afnemers
zijn.

b)

Men heeft geen toegang tot de formele kredietinstellingen, of kan
er alleen tegen prohibitief hoge rentes lenen.

Zoals eveneens in Hoofdstuk 8 reeds naar voren kwam, zijn het ook in
dit geval weer de kleinere eenheden die moeilijkheden hebben. Dit verergert met name het probleem, genoemd onder lc), van het tekort aan
geldelijke middelen om de machine(s) te laten draaien. Of men moet duur
lenen (in de vorm van een persoonlijke lening) waardoor de kostprijs
erg hoog wordt, of men moet aangenomen werk gaan doen. Omdat het eerste
zelden een aanvaardbaar alternatief is, ligt de keuze voor de hand.
Immers, de enige andere mogelijkheid is de produktie geheel te beëindigen.
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с)

Men is niet in staat voldoende of voldoende lonende afzetmogelijk
heden te vinden welke niet in de 'maquila'-sfeer liggen.

Voor de grotere bedrijven kan de geringe naambekendheid van het bedrijf
en zijn produkten de afzet bemoeilijken, waar deze moeten concurreren
tegen die van 'bekende merken'. Een tweede factor die de afzet van de
grotere bedrijven kan bemoeilijken is de groeiende monopoliepositie van
een kleine groep tussenhandelaren in Mexico-stad waar het gaat om de
verkoop aan (ketens van) grootwinkelbedrijven. Een derde factor is het
feit dat de omvang van de hoeveelheid produkten die afgezet kan worden
bijna nooit van te voren precies bekend is. Vrijwel geen enkel bedrijf
produceert geheel op bestelling en er is dus altijd sprake van een meer
of minder grote mate van onzekerheid omtrent de hoeveelheden welke men
veilig 'in het vooruit' kan produceren. Met name voor die bedrijven die
modegevoelige en/of sterk seizoengebonden kledingartikelen vervaardigen
speelt deze onzekerheidsfactoi in vrij sterke mate. Door naast de pro
duktie van eigen artikelen aangenomen werk te doen voor een onderneming
die méér kan afzetten of met minder onzekerheid te kampen heeft, verkleint men de risico's: van de eigen artikelen wordt in zo'n geval niet
meer geproduceerd dan met grote mate van waarschijnlijkheid verkocht
kan worden als het nieuwe seizoen begint.
De laatstgenoemde factor (de onzekerheid over de hoeveelheid produkt
die afgezet kan worden) kan natuurlijk ook de kleinere eenheden zodanig
parten spelen, dat de voorkeur gegeven wordt aan 'maquila'-werk. Andere
factoren die verband houden met de toegang tot de afzetmarkt zullen
daartoe echter éérder aanleiding geven. Een voor de hand liggend probleem is natuurlijk de klandestiene status van vele kleinere eenheden.
Het voeren van een eigen merk en het etiketteren van de produkten is in
die situatie riskant en bemoeilijkt zodoende de zelfstandige afzet.
Daar komt bij dat de zelfstandig producerende kleinschalige eenheden en
kleine bedrijfjes op sterk beconcurreerde markten opereren, waardoor de
onzekerheid over de afzet groot is en de verdiensten gering zijn, vaak
weinig of niet hoger dan wat met 'maquila'-werk verdiend kan worden. In
de derde plaats zijn vele kleinschalige producenten niet in staat te
gaan zoeken naar profijtelijke afzetmogelijkheden. Men beschikt niet
over de middelen om te reizen, is vaak ook onbekend met de wijdere omgeving en met de wijzen waarop men die kan bereizen, of is aan het huis
en de directe omgeving gebonden (zie Hoofdstuk 9). Tenslotte, en dat
geldt voor nagenoeg alle familiewerkplaatsen en gedeeltelijk ook voor
de kleine bedrijfjes, is het ook zo dat de hoeveelheden die men kan
leveren voor de wat grotere afnemers niet interessant zijn. Dit betekent dat men in geval van zelfstandige produktie meestal afhankelijk is
van de tussenhandel, hetgeen de marges natuurlijk sterk beperkt. In die
situatie is het werken voor een uitbesteder vaak net zo voordelig (of
onvoordelig...).
De werkelijkheid is natuurlijk wat minder overzichtelijk dan deze opsomming van factoren doet vermoeden.
In de eerste plaats heb ik terwille van de duidelijkheid en volledigheid van de analyse soms factoren van elkaar gescheiden die in feite
nauw met elkaar samenhangen, of in eikaars verlengde liggen. Klandestiniteit en het niet-etiketteren, factoren die beide de zelfstandige verkoop bemoeilijken, zijn bijvoorbeeld zelden los te zien van de geringe
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pp.

Maquila : de beweegredenen bij 35 geïnterviewde eenheden om aangenomen
werk te doen

Reden(en) om aangenomen werk te doen

¿али£І£іі>елкріааілеп
Kan moeilijk van huis weg en in de buurt zijn geen afzetmogelijkheden
2
5
Heeft geen geld
7
Kan niet van huis weg; is zo zekerder van werk ('als je voor jezelf
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
19
20
21
22
23
Ih
26

29
30
31
33
36

2
2
2
2
J

38
J9

3
3

40
43
46
50

6
8
14

51

17

werkt moet je maar zien dat je je spullen kwijtraakt')
Geen geld om stof, garens e.d. te kopen
[leeft geen geld om zelfstandig te kunnen produceren
Geen geld voor zelfstandige produktie
Zelfstandige produktie is moeilijker en minder zeker; 'ik zou ervoor
moeten strijden om te verkopen'
Stoffen en garens zijn duur, daarom kan zelfstandige produktie niet uit;
'het is ook een hele strijd'
Heeft niet genoeg geld
Maquila is makkelijker
Moet voor haar g e i n zorgen (kan niet weg); heeft ook geen geld
. (geen antwoord verkregen)
Heeft niet genoeg geld om de stof te kopen; met de huidige prijzen van
de stoffen zou het ook vrijwel niets opleveren
Heeft niet genoeg geld; kent markL ook niet
Geen kapitaal genoeg; kennis schiet ook tekort
Heeft niet voldoende geld
Niet voldoende geld om zelfstandige werkplaats te beginnen
Heeft er wel over gedacht, maar heeft niet genoeg geld
Kan niet altijd stof krijgen vanwege schaarste; besteedt beschikbare
geld soms liever aan andere zaken
Veel concurrentie bij zelfst. produktie; zou te kleine hoeveelheden ma
ken; er zijn geen lonende afzetmogelijkheden; heeft extra machine nodig
Hebben geen eigen machine(s)
. (geen antwoord verkregen)
Hebben niet genoeg geld
Heeft onvoldoende opleiding
Kennen Aguascalientes-stad of Guadalajara (belangrijkste markten) niet;
produceren ook te kleine hoeveelheden
. (geen antwoord verkregen)
Kunnen niet van huis om kopers te zoeken; geen geld genoeg om breigaren
te kopen
Zelfstandig produceren is erg moeilijk; 'ik vind het zo wel goed'

. (geen antwoord verkregen)
Onvoldoende werkkapitaal
Zitten nog in de startfase en hebben nog niet genoeg geld voor geheel
zelfstandige produktie
Onvoldoende zekerheid over af te zetten hoeveelheden, daarom enige maquila naast eigen produktie

rrL¿dde.¿g'fio¿e ел g/ioteJie. &&dsLLjv&/i

57
71
72

30
170
216

Financiële problemen door te snelle uitbreiding van capaciteit
Financiële problemen omdat geld en goederen gestolen zijn door werknemers
Onvoldoende vraag naar eigen produkten (marktvraag nam af net nadat tweede produktiehal gebouwd en ingericht was)

Bron: eigen onderzoek, dec. 1982, jan.-febr. 1984
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financiële middelen waarover de kleine ondernemer/onderneemster beschikt.
In de tweede plaats spelen er, vooral bij de kleinste eenheden, vaak
meerdere problemen tegelijk. Dat blijkt ook uit de antwoorden die verkregen werden op de vraag waarom men aangenomen werk doet en niet zelfstandig gaat produceren (tabel 10.1). Verscheidene kleinschalige producenten gaven meer dan één reden op. Ook antwoorden als die van de nrs.
11, 12, 14 en 40 lijken erop te duiden dat er niet sprake is van één
enkele, duidelijk herkenbare oorzaak (antwoorden als deze werden overigens wel vaker gegeven, maar zijn niet altijd opgetekend omdat ze niet
zozeer specifieke redenen weergeven, alswel een moeilijk te omschrijven
gevoel: het is gemakkelijker om maquila te doen; zelfstandige produktie
vereist grotere inspanningen). Dat niet alle respondenten meerdere
redenen noemden en dat er bovendien één uitspringt als de meest genoemde (gebrek aan middelen), hoeft niet te verwonderen. Ongetwijfeld
hebben maar weinigen een duidelijk en min of meer volledig beeld van
hun eigen situatie; de meesten zijn daardoor niet in staat om behalve
de meest directe belemmering voor een zelfstandige produktie ook andere
factoren als problemen te onderkennen, zoals een onvoldoende kennis- en
opleidingsniveau, de geringe omvang van het eigen produktievolume, of
de sterke concurrentie.
We zagen al eerder - in Hoofdstuk 7 om precies te zijn - dat van de
kleinere eenheden een veel groter deel aangenomen werk doet dan van de
grotere. Waarom dat zo is, is nu duidelijk: de kleinere hebben veel
vaker te kampen met problemen, voortkomend uit de aard van hun interne
structuur of uit de relaties naar buiten toe, die zelfstandige produktie bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. De aard van sommige van die
problemen (de rol en positie van de vrouwen bijvoorbeeld, of het complex van factoren dat de toegang tot de afzetmarkt blokkeert), in combinatie met het gegeven dat vele kleinschalige eenheden die aangenomen
werk doen vaak met meerdere van bovengenoemde problemen tegelijk te
kampen hebben, doet vrezen dat de meerderheid blijvend veroordeeld is
tot afhankelijke produktie.

10.3

Redenen om werk uit te besteden

Als ondernemers of ondernemingen werk uitbesteden is dat soms omdat ze
plotseling geconfronteerd worden met een niet verwachte, sterke toename
van de vraag, die ze met hun eigen produktiecapaciteit niet kunnen opvangen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een nieuw produkt onverwacht
goed ontvangen wordt, of als zich een nieuwe en zeer belangrijke afnemer aandient.
In de meeste gevallen is er echter sprake van een weloverwogen strategie, die gebaseerd is op één - of beide - van twee drijfveren: het
afschuiven van risico's en het behalen van financieel voordeel.

10.3.1

Afwenteling van risico's op de aannemende produktie-eenheid

Hierop bestaat een tweetal varianten.

276

a)

Afwenteling van de risico's ten gevolge van de veranderingen in de
aard en de omvang van de vraag naar kleding- en textielprodukten

Tijdelijke onderbenutting van de machines en werktuigen, het moeten
aanpassen van machines aan andere of veranderde produkten, het moeten
doorbetalen van de vaste arbeidskrachten, zijn alle factoren die de
rentabiliteit van een bedrijf sterk drukken. Door nu een deel van de
produktie uit te besteden, legt men deze risico's bij de aannemende
eenheden: bij veranderingen in de aard van de vraag moeten zij maar
zien dat ze zonder een al te grote terugval in de produktiviteit de
noodzakelijke aanpassingen realiseren en bij een inzakkende vraag zijn
zij het, die het werk geheel of gedeeltelijk moeten stilleggen (4).
Met name de schommelingen in de omvang van de vraag geven menig ondernemer of bedrijf aanleiding om een deel van de produktie uit te besteden. Dat geldt bovenal voor de cyclisch optredende veranderingen.
Zoals we in Hoofdstuk 7 al zagen, is er zowel sprake van schommelingen
op de langere termijn (conjunctuur-gebonden veranderingen) als op de
korte termijn (seizoenspieken en de bestedingsgolf rond de jaarwisseling). Beide kunnen geheel of voor een deel ondervangen worden door
voor de eigen produktie uit te gaan van een relatief geringe omvang van
de vraag en de daarboven uitkomende vraag via uitbesteding over te
hevelen naar andere producenten. Daarbij geldt dat het eerste - aanpassing van de eigen produktie-omvang aan de schommelingen op lange termijn - tot een geringere eigen produktie (en dus een grotere omvang van
de uitbesteding) leidt dan het tweede. Overigens is het zo dat tot voor
kort maar weinig ondernemers in de sector in Aguascalientes oog hebben
gehad voor het bestaan van conjunctuurbewegingen en de gevaren ervan
onderkend hebben; de recessie in het midden van de jaren '70 is kennelijk van te korte duur geweest om iedereen wakker te schudden.
Natuurlijk kunnen veranderingen in de omvang van de vraag ook los staan
van invloeden van een cyclisch karakter en ook dan wordt soms gebruik
gemaakt van het 'maquila'-systeem. Ik doel hier op toenames van de
vraag die weliswaar niet eenmalig zijn (in welk geval men altijd de
hulp van derden zal inroepen), maar toch van voorbijgaande aard kan
zijn. Het is in zulke gevallen niet onverstandig om de kat eerst een
tijdje uit de boom te kijken. Als de vraag zich op een hoger niveau
stabiliseert of zelfs gestaag verder stijgt, kan alsnog geïnvesteerd
worden in de uitbreiding van de eigen produktie. Deze taktiek, hoewel
niet ongebruikelijk, is onder invloed van de geringe kijk welke men had
op de eindigheid van de gunstige economische conjunctuur, in het verleden niet erg intensief toegepast in Aguascalientes, zeker niet door de
ondernemers wier bedrijf in korte tijd snel gegroeid is. De gebeurtenissen in de jaren '80 hebben daarin echter inmiddels verandering gebracht.
b)

Afwenteling van de risico's welke verbonden zijn aan het opereren
op sterk competitieve markten

Kleine prijsverschillen zijn vaak beslissend voor de levensvatbaarheid
van de verschillende eenheden die hun produkten op de markt brengen.
Het gevolg is dat niet weinige ondernemers en bedrijven de minst produktieve, verliesgevende deelprocessen geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan anderen. Die moeten dan maar zien dat ze een maximale produkti-
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viteit bereiken (dit geldt vooral voor de legaal opererende eenheden,
want die hebben nu eenmaal bepaalde vaste kosten), of het deelproces
tegen lagere kosten uitvoeren (hetgeen met name opgaat voor de klandestiene eenheden, die de beloning van de factor arbeid kunnen laten
variëren al naar gelang de omstandigheden). Lukt dat niet, dan zijn zíj
het slachtoffer. De uitbesteder zoekt namelijk gewoon andere eenheden
die werk willen (of moeten) aannemen.
Een proces dat nogal vaak 'afgeschoven' wordt, en wel voornamelijk naar
thuiswerksters, is het machinaal borduren van tafellakens, beddelakens,
kussenslopen en andere textielartikelen. De onderlinge concurrentie
voor dit soort Produkten is al langere tijd vrij groot en is nog intenser geworden doordat een aantal bedrijven één of enkele automatische
borduurmachines geïnstalleerd heeft. Voor de ondernemers die zich
dergelijke hoog-produktieve apparaten niet kunnen veroorloven is de
markt natuurlijk behoorlijk bedorven. De eigenaar van een bedrijfje
waar zo'n 15 personen werkten ten tijde van het onderzoek stelde: 'Het
kan niet meer uit; vroeger hadden we hier ook nog meer dan 10 borduursters, maar de machines die we hadden staan nu allemaal ''buiten'', bij
thuiswerksters.'

10.3.2

Financieel voordeel

De geproduceerde meerwaarde wordt meestal ongelijk verdeeld over de
verschillende deelnemende produktiefactoren: de uitbestedende partij
wordt relatief beter voor haar inspanningen en kapitaalinbreng beloond
dan de aannemende.
Belangrijker dan een onderscheid in deelredenen - gedacht kan worden
aan voordelen die per factor (arbeid, kapitaal) gehaald kunnen worden is hier het onderscheid tussen 'klandestiene' en 'legale' vormen van
uitbesteding.
a)

Uitbesteding aan klandestiene eenheden

In het geval van de klandestiene 'maquila' - uitbesteding aan nietgeregistreerde en/of klandestien opererende produktie-eenheden, in het
algemeen behorend tot de categorie der familiewerkplaatsen - is het
financiële voordeel gemakkelijk aan te tonen.
In zeker negen van de tien gevallen wordt voor dit type 'maquila'-werk
een lager stukloon betaald dan in de geregistreerde, legale bedrijven
wordt aangehouden. Alleen enkele grotere bedrijven, die maar een klein
deel van hun totale produktie uitbesteden (in de vorm van een deelproces of een gedeelte daarvan), betalen tegenwoordig vrij redelijk. Soms
betalen ze zelfs iets meer dan in eigen bedrijf uitgekeerd wordt, in
welk geval er natuurlijk wel hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit
van het geleverde werk en aan de stiptheid van aflevering.
Een vergelijking van de stuklonen voor de aannemende eenheden geeft nog
een vertekend beeld, omdat het bruto-bedragen zijn, in tegenstelling
tot de stuklonen in de bedrijven zelf. De kosten van electriciteit,
onderhoud en reparatie, alsook afschrijvingen op de machines komen maar
al te vaak voor rekening van de aannemende eenheid. Soms komen daar nog
transportkosten bij, omdat de goederen lang niet altijd gebracht en
gehaald worden door de uitbesteder. Tenslotte worden ook de benodigde
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garens n i e t a l t i j d door de u i t b e s t e d e r g e l e v e r d .
Gemiddeld genomen komt het n e t t o - u u r l o o n in de familiewerkplaatsen waar
aangenomen werk wordt gedaan u i t op ongeveer 60% van het algemene m i n i mumloon ( ' s a l a r i o mínimo g e n e r a l ' ) dat in de s t a a t Aguascalientes i s
voorgeschreven. Dat v a l t af t e l e i d e n u i t het verzamelde enquêtemater i a a l en ook u i t hetgeen we vernamen u i t goed geïnformeerde bron:
'Ze halen het minimumloon n i e t , j-elfs n i e t a l s / e 14 uur per dag zouden werken.
De t h u i s w e r k s t e r s verdienen momenleel ongeveer 1200 l o t 1300 pesos per week, a l s
ze 12 uur per dag werken, 5 of 6 dagen per week' ( h e t basis-mi ninnimioon lag in
die U j d - november '82 - in Aguasctilicnl.es op 292,50 pesos per d a g ) .
Overigens i s de s p r e i d i n g voor wat b e t r e f t de v e r d i e n s t e n per uur tamel i j k g r o o t . V e r s c h i l l e n z i j n er zowel in r u i m t e l i j k e zin - in Aguascal i e n t e s - s t a d en d i r e c t e omgeving v e r d i e n t men over het algemeen b e t e r
dan daarbuiten - a l s per type produkt en s o o r t h a n d e l i n g . Het l a a t s t e
wordt g e ï l l u s t r e e r d door de volgende t a b e l .
Taie£ 10.2

Voorbeelden van ' m a q u i l a ' - a c t i v i t e i t e n en de bijbehorende beloningen, in
k l a n d e s t i e n e Eamiliewerkplaatsen ( j a n u a n - f e b r u a r i 1984).
benodigde arbeidstijd per
eenheid produkt

betaling
p.stuk
($)

1. handborduren lakentje/ sloop

8 uur

140

2. brejen
dekent]e

1 uur, 15 min.

3. borduren
damessi ips

5 min.

4. borduren
tafel laken
(3 meter)

30

3,80

480

9-10 uur

brut o
uurloon
($)

kostenposten
voor aannemende
eenheid

aftrek
kosten
(ge
schat)

netto
uur
loon
($)
17,50

17, 50

5%

22,80

machine
electriciteit
garen

207=

36,50

50

machine
electriciteit

10Z

45

24

machine

45, 60

5. boHuren
kussens lopen (2)

30 min.

J8.50

77

machine
,
electriciteit
garen

20%

61,60

6. borduren
lakenset

48 min.

60

75

machine
electriciteit

10%

67,50

5 min.

11

132

mach ι ne
electriciteit
garen

207.

105,60

7. appiicatie
op dekentje
borduren

N.B. — n r s . 1 en 6 volgens opgave van k l e i n e b e d r i j f j e s d i e u i t b e s t e d e n
— n r s . 2,3,4,5 en 7 volgens opgave van aannemende eenheden z e l f
— basis-minimumloon i n Aguascalientes: bijna 70 pesos per uur; minimum uurloon
voor geschoolde arbeid in de k l e d i n g c o n f e c t i e in A g u a s c a l i e n t e s : c a . 90 pesos
— $ = pesos
Bron: eigen onderzoek jan.-febr. 1984
Terwijl de beloning van de arbeidskrachten in deze familiewerkplaatsen
zelden voldoende is om een volwaardige reproduktie van de produktiefactoren te verzekeren (voor een menswaardig bestaan van een huishouden
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van 5 personen i s tegenwoordig ongeveer 2 maal het minimumloon nodig,
zoals we in het vorige hoofdstuk zagen), werkt de uitbestedende p a r t i j
vrijwel a l t i j d minimaal kostendekkend. Vaak draagt het uitbesteden
zelfs in flinke mate b i j aan het behalen van winst en maakt het aldus
een uitgebreide reproduktie mogelijk. Dit i s niet verwonderlijk, want
er zijn in vergelijking met legale produktie in eigen bedrijf nogal wat
voordelen te behalen met de klandestiene 'maquila'. In de eerste plaats
betekenen de betaalde 'stuklonen' enorme besparingen op d i r e c t e a r beidskosten en op kapitaalinvesteringen (machines, werktuigen, bepaalde
' i n p u t s ' , werkruimte, e t c ) . En in de tweede p l a a t s bespaart men zich,
in vergelijking met de uitgaven voor legale arbeid, ook nog de 18%
premie over het loon in het kader van de s o c i a l e verzekering (Seguro
Social) , de 5% premie over datzelfde loon voor het huisvestingsprogramma voor loonarbeiders (INFONAVIT), de j a a r l i j k s e g r a t i f i c a t i e rond de
jaarwisseling (de ' a g u i n a l d o ' ) , de winstdelingsuitkering en de t o e s l a gen voor overuren. Aan v r i j e zondagen en betaalde vakanties heeft de
uitbesteder n a t u u r l i j k al helemaal geen boodschap.
Zoals we in Hoofdstuk 5 reeds gezien hebben (en in Hoofdstuk 12 nog wat
nader zullen b e l i c h t e n ) , i s uitbesteding van een deel van de produktie
voor menig bedrijf dat tegenwoordig tot de middelgrote of grotere behoort, de basis geweest voor de zo belangrijke e e r s t e fase van het
g r o e i - of kapitaalaccumulatieproces. En hoewel het gemiddelde beloningsniveau voor 'maquila' in de loop der jaren zonder twijfel verbeterd i s , kan het nog steeds een snelle weg naar financieel succes zijn
voor de ondernemer die met r e l a t i e f geringe middelen moet beginnen;
voorwaarde i s wel dat h i j of z i j zich van een goede ingang op de afzetmarkt weet te verzekeren. Een fraai voorbeeld kwam voor onder de groep
geënquêteerden :
HeL b e t r e f t hier een jonge vrouw u i t de stad Aguascalientes, gehuwd en meL een
kind van 9 j a a r . Ze heeft na de lagere school a l l e e n nog de 'secundaria 1 (een 1j a r i g e middelbare school) doorlopen. In 1981 ging 7e van s t a r t , met een kapitaal
van 100.000 pesos (zo'n 10.000 gulden), die haar moeder kon lenen b i j de overheidsdienst waar 7P werkte. Met dat geld kocht onze respondente 2 eenvoudige
breimachines (voor 'huishoudelijk 1 gebruik) en een hoeveelheid a c r y l - g a r e n s .
Hiermee z e t t e ze 2 vrouwen aan hef werk, in hun eigen h u i s . Begin 1984 had de/e
vrouw 6 machines bi ] thuiswerksters ondergebracht; daarnaast werkten er nog een
t i e n t a l vrouwen, waaronder 3 b o r d u u r s t e r s , voor haar op een eigen machine. Haar
afnemer i s een belangrijke handelaar u i t de stad Torreón, die voldoende grote
b e s t e l l i n g e n p l a a t s t om het hele j a a r t e kunnen produceren. De thuiswerksters
verdienden ten t i j d e van ons onderzoek ongeveer de h e l f t van hot minimum-uurloon
en a l s / e 60 uur per week hun machine in bedrijf wisten te houden (hetgeen
vrijwel a l t i j d hulp van andere leden van het huishouden i m p l i c e e r t ) verdienden
ze ongeveer 10 duizend pesos per maand. De u i t b e s t c e d s t e r z e l f , die zeker geen
60 uur per week werkte, verdiende ongeveer het 10-voudige; haar inkomen lag
daarmee ruim boven hetgeen de overgrote meerderheid der loontrekkenden in Aguasc á l l e n l e s verdiende, haar man, die v e e a r t s b i j een verzekeringsmaatschappij voor
de landbouw i s , en de meeste andere academici d a a r b i j inbegrepen !

b)

Uitbesteding aan legale eenheden

Als we tenslotte nog even stilstaan bij de 'legale maquila', dat wil
zeggen de uitbesteding aan werkplaatsen en bedrijven die de arbeid wel
volgens de officiële (wettelijk voorgeschreven) spelregels betalen en
ook belasting voldoen, dan zien we dat de beloning van de produktiefactoren in de aannemende eenheid in dat geval per definitie beter is.
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Natuurlijk zijn de kwaliteitseisen navenant hoger, aangezien het moet
gaan om artikelen die tegen hogere prijzen op de markt worden gebracht.
Niettemin impliceert de betere betaling nog geen beloning die gelijkwaardig is aan die van de uitbestedende partij. Ook dit kan met een
voorbeeld goed worden geïllustreerd:
Bedrijf 'X' in Aguascalientes is volgens de hier gehaiiLeerde indeling een 'grool
bedrijf. Met vervaardigt voor eigen rekening heren- en jongensbroeken, maar
maakt daarnaast ook jeans voor 'Topeka', een bekende broekenfabrikant met hoofdvestiging in de V.S., waarvan het de stof en de etiketten krijgt toegeleverd.
Met ontvangt voor dit werk, dat het hele produktieproces op het snijden na
omvat, 1JÜ pesos per broek. Deze gaan voor het overgrole deel op aan de kosten.
Topeka, de uitbesteder, heeft naast de betaling aan 'X' (110 pesos dus) nog voor
390 pesos aan andere kosten (stoffen, etiketten, transport, e t c ) . In totaal
belopen de kosten voor de¿e onderneming dus 500 pesos. Topeka verkoopt de jeans
echter voor 650 pesos en houdt dus maar liefst 150 pesos per broek over, waar
bedrijf 'X' - dat toch het grootste deel van het produktieproces voor zijn
rekening neemt - er maar tussen de 10 en de 20 pesos aan overhoudl M (alle
bedragen hebben betrekking op het najaar van 1982).

Verder zullen we niet stilstaan bij deze vorm van uitbesteding. Voor de
kleinste produktie-eenheden, de familiewerkplaatsen, is ze namelijk
niet van betekenis.
Natuurlijk geldt, net als voor de redenen om werk aan te nemen, ook
voor die om werk uit te besteden, dat de gemaakte scheiding enigszins
kunstmatig is. In feite zijn de motieven voor een deel aan elkaar
verwant of liggen ze in eikaars verlengde. In de praktijk spelen soms
ook meerdere redenen tegelijk, dat wil zeggen dat het soms een combinatie van te behalen voordelen is, welke het uitbesteden aantrekkelijk
maakt. De resultaten van mijn enquête laten dit inderdaad ook zien:
waar enkele van de ondernemers die te kennen gaven werk uit te besteden
heel specifiek wisten aan te duiden waarom ze het deden of welke voordelen het hun opleverde, gaven andere nogal vage antwoorden als: 'het
spaart tijd en geld'.
Ten aanzien van de verkregen antwoorden valt verder nog op te merken
dat het bij eventuele verschillen vooral om accentverschillen gaat.
Hoewel geen der eigenaars van de 5 familiewerkplaatsen en de 4 kleine
bedrijfjes die uitbesteedden schommelingen in de vraag als antwoord
opgaf, blijkt uit de antwoorden op andere vragen over 'maquila' namelijk dat dergelijke schommelingen wel degelijk opgevangen worden door
tijdelijk geen werk uit te besteden. En andersom geldt dat 3 van de 5
eigenaren van grotere uitbestedende eenheden zich beperkten tot de
vraagschommelingen als reden, terwijl uit de antwoorden op andere vragen blijkt dat ze er wel degelijk ook financieel voordeel bij hadden.
Zij betaalden weliswaar hetzelfde 'stukloon' dat ze ook voor de eigen
werknemers hanteerden, maar gaven geen vergoedingen voor gemaakte transportkosten, slijtage van de machine(s), verwerkte garens, of stroomverbruik; de premies voor de Seguro Social en INFONAVIT hielden ze soms
ook in hun zak.
Kortom: meestal - en dat geldt vooral wanneer de aannemende eenheden
klandestien zijn - zijn uitbestedende ondernemers uit op beide voordelen: het afschuiven van risico's èn groter geldelijk gewin. Alleen de
accenten kunnen verschillen, met dien verstande dat voor de grotere
produktie-eenheden (middelgroot en nog groter) vooral het vermijden
van de risico's die verbonden zijn aan de schommelingen in de omvang
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van de vraag belangrijk lijkt te zijn, terwijl voor de kleinere het
financiële voordeel waarschijnlijk op de eerste plaats komt.
De bevindingen in deze paragraaf stemmen niet tot vrolijkheid. Immers,
datgene wat ondernemers beweegt om werk uit te besteden betekent voor
de kleinschalige eenheden die werk aannemen in het algemeen lage en onzekere inkomsten.
We moeten ons nu afvragen, in hoeverre we hier met een absoluut verschijnsel te maken hebben. Het is immers niet ondenkbaar dat er enige
speelruimte gevonden kan worden. De hierboven genoemde accentverschillen zouden er bijvoorbeeld op kunnen duiden, dat de grotere bedrijven
in staat zijn en ertoe bewogen kunnen worden hogere tarieven te gaan
hanteren. In de volgende paragraaf zullen we daarom nader aandacht
besteden aan de vraag welke ondernemers en ondernemingen nu vooral als
uitbesteders optreden; het antwoord op die vraag stelt ons in staat te
beoordelen in hoeverre die lage en onzekere inkomsten als een min of
meer vaststaand gegeven beschouwd moeten worden.

10.4

Uitbesteden aan kleinschalige eenheden: wie doen het?

Uitbestedende eenheden vinden we onder alle categorieën en binnen elke
categorie zijn er zowel die maar weinig uitbesteden, als die juist een
groot deel van de produktie door andere laten verrichten. Voorbeelden
kunnen gemakkelijk gevonden worden, onder andere in het enquêtemateriaal. Zo interviewde ik een thuiswerker die - machinaal - tafellakens
borduurt en de golvende randen laat bijknippen door iemand die daar een
speciale machine voor heeft; hij besteedde dus maar een klein deel van
het werk uit. Hetzelfde is het geval met een bedrijf dat al bijna 100
werknemers telt en wel eens wat strijkwerk uitbesteedt als een bestelling snel af moet. Een gróót deel van het werk daarentegen wordt uitbesteed door de in het voorbeeld hierboven genoemde jonge vrouw die zo'n
15 thuiswerksters 'in dienst heeft'; hetzelfde geldt voor een tweetal
kleine bedrijfjes die onder eigen dak tussen de 10 en 20 personen emplooi bieden, maar daarbuiten nog eens het drie- of viervoudige aantal
(allen borduursters) voor zich laten werken.
Willen we meer dan alleen voorbeelden aandragen, dan legt het verzamelde materiaal de nodige beperkingen op. Mijn eigen enquêtemateriaal is,
hoewel het interessante kwalitatieve inzichten geeft, in kwantitatief
opzicht immers niet erg representatief. Degenen die in aanzienlijke
mate en tegen lage beloningen werk uitbesteden aan klandestiene eenheden willen niet geïnterviewd worden, of produceren enkele leugentjes
voor hun eigen bestwil (je weet tenslotte maar nooit wat er met de verstrekte informatie gedaan wordt!) (5). 'Klandestiene maquila' is namelijk niet alleen klandestien omdat de aannemende eenheid dat is, maar
ook omdat de wettelijke verplichtingen aangaande het thuiswerk door de
uitbesteder met handen en voeten getreden worden (in het volgende
hoofdstuk komen de wettelijke voorschriften nader aan de orde). Daar
komt bij dat het als middel tot verrijking nu niet bepaald veel aanzien
geniet. En tenslotte worden zowel de-niet-meer-zo-kleine fabrikant die
veel uitbesteedt als de grotere 'pseudo-producent' door hun wat 'nettere' vakbroeders regelmatig bekritiseerd, vanwege wat wel hun 'nietloyale concurrentie' wordt genoemd.
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Wat het precieze belang of aandeel van elk der verschillende categorieen van eenheden is in de totale uitbesteding aan kleinschalige eenheden
kan dus niet gezegd worden. Wel kunnen we de hoofdlijnen schetsen, op
basis van de interviews met de ondernemers, de gesprekken met verschillende informanten en enige logische deductie. Voor ons doel is dat voldoende.
Op het eerste gezicht lijken de grotere produktie-eenheden in de regio
een zeer belangrijke rol te spelen in de uitbesteding aan de kleinschalige eenheden. Het percentage dat er gebruik van maakt is namelijk
vrijwel zeker hoger dan onder de kleinere producenten. Van het twintigtal produktie-eenheden dat eind 1982 tot de grote bedrijven en geconsolideerde industrieën gerekend kon worden zijn er, aldus een informant
die goed op de hoogte geacht mag worden, zeker 7 of 8 die wel eens uitbesteden aan (klandestiene) werkplaatsen, dat is 35 à 40%. Voor de
categorie der middelgrote bedrijven zou wel eens eenzelfde percentage
kunnen gelden. Bij enkele moet het ook om een aanzienlijke hoeveelheid
uitbesteed werk gaan, zoals ook een andere belangrijke informant, namelijk de direct voor het industriebeleid in Aguascalientes verantwoordelijke overheidsfunctionaris, liet doorschemeren:
'Ik ken eon bedrijf dat in de eigen ("ribriek 70'n 70 of 80 mensen heeft. Daarnaast werken er echter nog rond de 1ЗД thuiswerkkracliLen voor dit bedrijf. Als
reden geeft men op ddt er niet altijd voldoende werk is voor iedereen .

Het gaat ons echter om het relatieve aandeel van deze bedrijven in de
totale uitbesteding aan kleinschalige eenheden en vanuit dat oogpunt
bezien valt gemakkelijk aan te tonen dat de grotere bedrijven niet de
belangrijkste uitbesteders zijn. Als één op de drie bedrijven van middelgrote omvang en groter een deel van de produktie door anderen laat
doen, dan gaat het om ongeveer 20 bedrijven. Daarvan besteedt ten hoogste de helft echt veel werk uit en geeft - ruim geschat - elk misschien
aan 100 personen buiten het eigen bedrijf min of meer regelmatig werk.
De andere helft besteedt veeleer sporadisch werk uit (bij grote bestellingen, of als er veel haast is), of laat enkel een deelproces dat zij
zelf niet lonend kunnen uitvoeren door anderen doen (zoals het aan elkaar naaien van in de fabriek gebreide panden, of het aanbrengen van
borduurseltjes); bij deze bedrijven gaat het gemiddeld misschien om 15
à 20 thuiswerkers. In totaal zou het dus zo'η 1200 personen of daar
omtrent betreffen. Het totale aantal personen dat werkzaam is in de
kleinschalige 'maquila' is hiervan echter een veelvoud!
Het belang van uitbesteding door grotere bedrijven in de regio is op
het totaal bezien niet alleen tamelijk gering, het is tevens aan het
afnemen. Illustratief hiervoor is dat tenminste 2 bedrijven die tot
voor kort tot de notoire uitbesteders behoorden, een eigen grote fa
briekshal hebben betrokken op het industrieterrein van de stad en nu
een veel groter deel van de produktie zelf zijn gaan uitvoeren.
Deze ontwikkeling lijkt vooral een gevolg van het moderniseringsproces
dat de grotere bedrijven, mede onder druk van de concurrentie, trachten
door te voeren. 'Uitbesteding aan kleine, klandestiene eenheden is on
verenigbaar met een goede organisatie', aldus een der geïnterviewden,
'want ze leveren vaak niet op tijd de gewenste hoeveelheid of de vereiste kwaliteit; ook werkt het, omdat er niets gefactureerd wordt, een
onoverzichtelijke boekhoudkundige - en daardoor financiële - situatie
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in de hand' (6). Daarnaast werken ook de overschakeling op andere Produkten en de technologische modernisering een afbouw van de uitbesteding in de hand. Baby- en kinderkleding zijn ingewikkelder produkten
dan 'blancos' en dragen hoogstens kleine borduursels, zodat er weinig
overblijft dat nog uitbesteed kan worden aan kleine werkplaatsen. Moderne machines als de automatische borduurmachme kunnen grote hoeveelheden produkt maken of bewerken tegen een uitermate concurrerende kostprijs (7) en maken de inschakeling van eenheden buiten het eigen bedrijf overbodig.
Niet alle grotere ondernemers zien de noodzaak in van dergelijke moderniseringen, zijn in staat deze door te voeren, of kunnen daartoe over
voldoende middelen beschikken. De middelgrote en grotere bedrijven die
in aanzienlijke mate werk (blijven) uitbesteden aan kleine, meestal
klandestiene eenheden, zullen daarom steeds duidelijker bedrijven blijken te zijn die onvoldoende meegaan of meegegaan zijn met de genoemde
moderniseringsprocessen en/of er economisch gezien weinig florissant
voorstaan (dat wil zeggen geen financiële speelruimte hebben of geen
voldoende en voldoende stabiele afzetmogelijkheden hebben weten aan te
boren). Hun voortbestaan is onzeker, of zal steeds meer van uitbesteding aan klandestiene eenheden afhankelijk worden. Omvangrijke uitbesteding van dit type is dus steeds meer een teken van zwakte en ook van
inefficiëntie.
Indien slechts een minderheid van de kleinschalige 'maquila'-eenheden
voor grotere bedrijven uit Aguascalientes zelf werkt, voor wie werken
de andere, gezamenlijk de grote meerderheid vormend, dan9 Het antwoord
is tweeledig: een klein deel werkt voor uitbesteders van buiten de
regio, de rest voor kleinere produktie-eenheden in de regio zelf.
Met name in het Los Altos-gebied wordt een deel van de produktie georganiseerd en gecommercialiseerd door 'pseudo-producenten' en producenthandelaren uit San Juan de los Lagos, zoals dat altijd al het geval geweest is. Daarnaast blijkt dat soms ook ondernemers - grote en kleine uit onder andere Guadalajara, Zacatecas en Mexico-stad borduurwerk laten verrichten in de regio.
Een duidelijk voorbeeld trof ik aan in het dorpje Malpaso, waar tientallen vrouwen sinds kort ingeschakeld waren in het aanbrengen van borduurseltjes op damesondergoed. Dat ondergoed was afkomstig van een fabriek in Mexico-stad, maar omdat de uitbesteding via een tussenpersoon
in een nabijgelegen plaats verliep, waren de meeste vrouwen daar niet
van op de hoogte. Die fabriek maakte gebruik (of beter: misbruik) van
het feit dat vele vrouwen in de regio als gevolg van de economische
crisis minder of nog maar sporadisch werk kregen van de uitbesteder
waarvoor ze normaliter werkten, door op tamelijk grote schaal uit te
besteden tegen tarieven welke beduidend onder de in het dorp gangbare
lagen.
De belangrijkste groep uitbesteders, zowel qua aantal als wat betreft
het totale aantal werkplaatsen/personen dat ervoor werkt, wordt gevormd
door eenheden in de regio zelf die op basis van de omvang van de eigen
produktieve activiteiten tot de categorie der 'kleine bedrijfjes' en
ook die van de 'familiewerkplaatsen' zélf gerekend moeten worden. Het
is een heterogene groep van producent-handelaren, pseudo-producenten en
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producenten, met (gelet op het totaal van hun activiteiten) een zeer
uiteenlopende schaal van ondernemen. Deelgroepen tekenen zich niet
duidelijk af.
Als we toch proberen enige differentiatie aan te brengen binnen deze
groep, dan kunnen we eerst die eenheden apart nemen, waarvan de hoofdactiviteit handel is. Het blijkt regelmatig te gebeuren dat handelaren
de voor hen specifieke bezigheden aanvullen met uitbestedingsactiviteiten en daarmee tevens 'pseudo-producent' worden. Dit is niet onlogisch,
want voor iemand die zelf al in kleding handelt is het zeker aantrekkelijk om de artikelen waarvoor hij afnemers heeft door (klandestiene)
thuiswerk(st)ers te laten maken, daarbij zelf de voorbereiding en afwerking voor zijn rekening nemend; met niet al teveel extra inspanning
kan zo goed bijverdiend worden. Een aantal van deze handelaren is
eigenaar van niet onbelangrijke ondernemingen, in Aguascalientes zelf
en in enkele gevallen ook daarbuiten, met name in Encarnación de Díaz
(Los Altos). Ze hebben, in tegenstelling tot sommige van de kleinere
handelaren die uitbesteden, geen enkele intentie om vroeger of later
zelf een industrieel bedrijf op te bouwen, want de huidige werkwijze
geeft prima resultaten.
Van de overige eenheden in deze groep, die zich dus voornamelijk of
geheel wijden aan produktieve activiteiten en de organisatie daarvan
(het deel van het werk dat men zelf doet kan daarbij verschillen), zijn
de kleinste het meest talrijk. Vele kleine ondernemers en onderneemsters, alleen werkend of met enkele familieleden en bij uitzondering
met een of twee betaalde krachten, zien uitbesteding aan klandestiene
familiewerkplaatsen gewoon als een niet al te ingewikkelde of vermoeiende manier om leuk bij te verdienen. Niet zelden valt dat echter toch
tegen of heeft men wisselend succes; dit valt af te leiden uit het feit
dat menige van de door ons geïnterviewde thuiswerk(st)ers in de loop
der jaren wel eens een nieuwe uitbesteder had moeten zoeken, of voor
langere tijd geen werk had gekregen. Een belangrijk probleem voor deze
uitbesteders is namelijk de afzet, zeker onder de huidige economische
omstandigheden. Voor andere kleine ondernemers/-neemsters is deze vorm
van uitbesteding een eerste en meestal noodzakelijke stap op weg naar
een mogelijke carrière als middelgroot of groot ondernemer. Ze hebben
vaak al wat kennis en ervaring opgedaan als werknemer/-neemster van een
groter bedrijf en menen wel enige afzetmogelijkheden te zien. Die afzetmogelijkheden zijn echter onzeker en niet erg betrouwbaar, terwijl
de machines en middelen waarover ze beschikken nog geen concurrerende
produktie onder legale status toelaten. Ze beginnen dus in de klandestiniteit en besteden een deel van de produktie uit aan andere, eveneens
klandestiene, familiewerkplaatsen. Als alles meezit kunnen ze op deze
wijze binnen afzienbare tijd voldoende kapitaal accumuleren om de
sprong naar het legale ondernemerschap te wagen. Sommigen van hen lukt
dat, anderen komen nooit verder dan het stadium van de kleine uitbesteder die er redelijk - maar met schommelingen - van kan leven.
Wat minder in aantal onder de eenheden die zelf in de eerste plaats
producent zijn, zijn de kleine bedrijfjes. Voor een deel betreft het
eenheden die nog in de uitloopfase zitten van de zojuist genoemde belangrijke eerste fase van kapitaalacummulatie. Daarnaast zijn er bij
die in hun groeiproces zijn blijven steken en in zekere zin te vergelijken zijn met de zwakkere, minder efficiënte en slecht georganiseerde
grotere bedrijven: uitbesteden is voor hen een manier om te overleven
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in een situatie waarin zij sterke concurrentie ondervinden. En tenslotte zijn er de bedrijfjes die de produktie combineren met het drijven van een eigen winkeltje. Een aantal van de winkels in en rondom het
centrum van de stad, met name achter de kathedraal, betrekt de kleren
en textielartikelen zowel van het eigen bedrijfje als van familiewerkplaatsen waaraan zij uitbesteden of ten opzichte waarvan ze als vaste
opkoper optreden.
Geeft het bovenstaande nu aanleiding om het sombere beeld dat uit de
vorige paragraaf naar voren kwam bij te stellen9 Ik denk dat dit maar
zeer ten dele het geval is. Speelruimte om betere condities te bieden
aan de kleinschalige eenheden die aangenomen werk doen is er maar bij
een deel van alle uitbestedende ondernemers en ondernemingen.
Onder de grotere bedrijven in de sector - waarop men geneigd is de hoop
te vestigen - is die speelruimte er zelfs nauwelijks of niet. Bovendien
zijn de middelgrote en grotere bedrijven wat betreft hun aandeel in de
totale uitbesteding van weinig belang.
Onder de overige categorieën van uitbesteders is er geen enkele waarvan
zonder meer gesteld kan worden dat die over de gehele linie over voldoende speelruimte beschikt om betere condities te bieden aan de kleinschalige 'maquila'-eenheden. Dit maakt het, samen met het feit dat er
meestal geen duidelijke grenzen tussen te onderscheiden zijn, uiterst
moeilijk om de ruimte díé er bestaat via bepaalde maatregelen van de
kant van de overheid ook daadwerkelijk te benutten. Op deze kwestie zal
ik hier niet verder ingaan, evenmin als op de vraag of het afdwingen
van betere condities wel altijd gewenst is of tot de gewenste resultaten zal leiden; ik kom er op terug in de samenvatting en conclusies van
dit hoofdstuk.

10.5

Relaties met vaste opkopers

In Hoofdstuk 7 (par. 7.3.2) hebben we het al gehad over het werken voor
een vaste opkoper, een vorm van afhankelijke produktie die we in Aguascalientes alleen aantroffen onder kleinschalige eenheden. Er zijn, zo
stelden we daar reeds, twee verschillen met de 'maquila'.
Het eerste is, dat een vaste opkoper in tegenstelling tot een uitbesteder geen voorbereidende produktieve handelingen voor zijn rekening
neemt. De laatste verricht er minstens één, namelijk het snijden of
knippen van de stof. De eerste doet dat niet en levert de kleinschalige
eenheden die voor hem werken onbewerkt materiaal, in de vorm van garens
of stoffen.
Het tweede verschil is dat de toegeleverde materialen door de opkoper
verkocht worden aan de kleinschalige eenheid, terwijl de uitbesteder
eigenaar blijft van de stof die, geknipt of gesneden, ter bewerking
aangeboden wordt. In de praktijk echter worden ook door de opkoper de
'inputs' meestal gewoon meegegeven, zij het dat dit dan 'op krediet'
gebeurt. Bij aflevering van het werk wordt het bedrag voor de geleverde materialen afgetrokken van de beloning voor het werk.
Bezien van de kant van de werkgevende partij is het optreden in zekere
zin 'veiliger' in de rol van vaste opkoper op te treden dan in die van
uitbesteder. Technisch gezien gaat het in het eerste geval om een com286

merciële relatie tussen onafhankelijke partijen, waaraan voor de opdrachtgever geen bijzondere verplichtingen verbonden zijn. In het tweede geval echter kan de opdrachtgever volgens de wet veelal (nl. als het
niet uitsluitend om sporadische opdrachten gaat) als een 'werkgever'
beschouwd worden omdat hij eigenaar is en blijft van de materialen of
halfprodukten die bewerkt worden. Dit betekent dat hij zich aan de wet
op de arbeid zou moeten houden (wat betreft minimumlonen, sociale verzekeringspremies en dergelijke) en dus strafbaar is als dat niet gebeurt. In het volgende hoofdstuk komen we hier nog op terug.
Men kan zich afvragen waarom er gezien dit onderscheid nog zovele ondernemers zijn die als 'pseudo-producent' optreden en niet gewoon opkoper worden. Het antwoord houdt verband met het soort produkt(en) dat
men op de markt brengt.
Betreft het artikelen die van zogenaamde 'vlakke' stoffen gemaakt worden, dan kan de ondernemer zelf direct een grote invloed op de kwaliteit van het eindprodukt uitoefenen, door de te bewerken panden of
lappen in de juiste maten en vormen te snijden. Als ingewikkelde borduursels aangebracht moeten worden doet hij er bovendien verstandig aan
zelf de figuren op de stof te tekenen. Om deze redenen gebeurt het maar
weinig dat het gehele produktieproces aan anderen wordt overgelaten.
Zelf kwam ik maar twee gevallen tegen van personen die thuis tafellakens en spreien borduurden voor een vaste opkoper.
Gaat het om gebreide artikelen, voornamelijk kinder- en babykleding
(zie ook Hoofdstuk 7, par. 7.3.1), dan valt er voor de opdrachtgever
aan voorbereidend werk gewoon niets te doen. Behalve wanneer men machines van zichzelf onderbrengt bij degenen die het werk moeten gaan
doen, is er zodoende geen reden om eigen 'inputs' ter beschikking te
stellen. Er is dan alles voor te zeggen om dat achterwege te laten en
dus geen uitbestedings-, maar een opkooprelatie aan te gaan door de
garens gewoon te verkopen, ook al is dat slechts op papier. Dit is in
de praktijk dan ook de meest voorkomende gang van zaken.
Bezien van de kant van de uitvoerende partij, is het in de regel lood
om oud ijzer voor wie er gewerkt wordt.
Voor een kleine minderheid van de thuiswerkers, namelijk de legaal opererende, ζόύ er een verschil kunnen zijn. Zij kunnen zich eventueel op
de wet beroepen als er sprake is van een vrijwel continue werkrelatie
met een uitbesteder en eisen dat deze voor hen premies afdraagt aan de
Seguro Social, overuren betaalt, ook een loon betaalt als er geen werk
is, etc. Meestal zullen ze dat echter wel uit hun hoofd laten, want ze
krijgen dan natuurlijk nooit meer werk van hun uitbesteder.
De overigen kunnen zich nergens op beroepen, want ze opereren zelf
klandestien. Dan maakt het dus niet uit of degene die hun werkt geeft
nu wel of niet bepaalde wettelijke verplichtingen tegenover hen zou
kunnen hebben, want beide soorten opdrachtgevers bepalen wat en hoeveel
er gemaakt wordt en tegen welk tarief, en beide zorgen voor de inkoop
van de belangrijkste 'inputs' en de verkoop van het eindprodukt.
Gezien de overeenkomsten tussen de 'maquila' en het werken voor een
vaste opkoper, is het logisch dat de redenen om voor zo'η opkoper te
werken niet afwijken van die welke aanleiding kunnen zijn om voor een
uitbesteder te werken. Met name de regeling, dat de 'inputs' pas 'be
taald' hoeven te worden bij aflevering van het werk, bleek de door mij
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geïnterviewden goed uit te komen: ze hadden niet altijd geld om de
garens of stoffen te kopen.
Evenzo geldt dat de redenen voor een ondernemer om als vaste opkoper op
te treden geen andere zijn dan die van degenen die uitbesteden. Men kan
goedkoop aan zijn/haar handelswaar komen - in Santa Maria Transportina
en San Antonio, waar het thuisbreien veel bleek voor te komen, verdienden de breisters tussen de 22 en 50 pesos per uur (dat wil zeggen ruim
onder het officiële minimumloon) - en kan zonder zelf veel risico's te
lopen flexibel inspelen op veranderingen in de mode en in de omvang van
de vraag.
Tot de categorie der 'vaste opkopers' behoren zelden produktie-eenheden
van middelgrote omvang of groter; ik ken in feite maar één geval. Ook
ondernemers van buiten de regio dienen zich weinig aan als vaste opkopers; het betreft voornamelijk enkele handelaren uit San Juan de los
Lagos.
Wie wel opkooprelaties aangaan met kleinschalige eenheden zijn handelaren, meestal kleinere, maar soms toch ook enkele grotere. Meerdere van
deze handelaren zijn tevens 'pseudo-producent'; in San Antonio en Santa
Maria Transportina en bleek dat enkele borduursters aangenomen werk
doen voor dezelfde handelaren, die de vaste opkopers van een aantal
breisters in die plaatsen zijn. Het geringe onderscheid tussen opkopen
en uitbesteden wordt hierdoor treffend geïllustreerd.
De conclusie uit deze korte vergelijking van de 'maquila'-relaties met
de relaties met vaste opkopers moet luiden dat we ze, hoewel ze niet
geheel hetzelfde zijn, gevoeglijk kunnen samennemen waar het gaat om de
ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden die het werk
uitvoeren. De vorm verschilt, de inhoud en de uitwerking echter niet.
De conclusies van de vorige paragrafen mogen daarom ook geacht worden
te gelden voor de eenheden die voor een vaste opkoper werken.
In het onderstaande zullen we beide typen relaties verder gezamenlijk
- zonder onderscheid - behandelen.

10.6

Vergelijking met verwante studies

Relaties met uitbesteders en opkopers komen in de literatuur ruim aan
bod. Het wezen ervan wordt ondermeer door Schmukler en door Montoya
Castro verwoord. De eerstgenoemde beschrijft de relatie tussen ondernemer en producent-op-bestelling als 'complementair', echter met
dien verstande dat de laatste zich in een 'gesubordineerde positie'
bevindt (1979: 333). De laatstgenoemde ziet 'maquila' als een 'verweving van twee produktievormen, waarbij de ene aan de andere ondergeschikt is' (1981:33).
Meerdere redenen worden genoemd om ondanks de asymmetrie in de relatie
toch aangenomen of 'besteld' werk te gaan doen.
Schmukler meent dat voor de kleine producenten in Argentinië de voornaamste aanleiding om op bestelling te produceren gelegen is in het
feit dat ze over te weinig middelen - in de vorm van kapitaal - beschikken om direct voor de markt te kunnen produceren; zij werkt dit
niet verder uit (1979:334) (8). Suárez Ramírez refereert eveneens aan
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het gebrek aan financiële middelen, waar zij vermeldt dat de thuisbrei(st)ers in Noordoost-Guanajuato niet in staat zijn zelf de voor
zelfstandige produktie benodigde breigarens te kopen (1983:347). En ook
Alonso signaleert een tekort aan middelen, zij het van een andere aard;
hij is namelijk van mening dat de kwaliteit en de kwantiteit van de
machines waarover de naaisters in Nezahualcoyotl beschikken onvoldoende
is om zelfstandig te kunnen produceren (zie de citaten in par. 10.1
hierboven).
Dezelfde Alonso vestigt niet alleen de aandacht op de middelen waarover
de eenheden beschikken, maar ook op hun marktpositie. Hij ziet als een
tweede belangrijke belemmering voor verzelfstandiging van de kleinschalige produktie in 'Neza' namelijk het feit dat de kleine producenten
heel moeilijk aan stoffen kunnen komen, tenzij zij bereid zijn er een
hoge prijs voor te betalen (1979: 271,272). Waar Alonso marktbelemmeringen aan de 'input'-zijde signaleert, zien Lailson en Sara-Lafosse
vooral problemen aan de kant van de Output'. De eerste schrijfster
meent dat kleine bedrijfjes in Guadalajara weinig verkopen buiten hun
opkoper of uitbesteder om, omdat hun eigenaren te weinig weten van de
afzetmarkt en omdat ze geen eigen merk (kunnen) voeren (1980:96). De
tweede merkt op dat voor de vrouwen in Perú thuiswerk meestal de enige
manier is om wat te verdienen, aangezien de aanwezigheid van kleine
kinderen en vooral ook de heersende ideologie hen veroordeelt tot
thuisblijven: ze zijn verantwoordelijk voor de verzorgende taken in en
rondom het huis (1982: 93,94).
We zien dat de meeste van de in par. 10.2 opgesomde redenen ook in de
geraadpleegde literatuur vermeld worden. Niettemin noemt elke auteur
apart er slechts één of twee, of, in enkele gevallen, geen enkele.
Waarschijnlijk komt dat doordat maar weinigen van hen zich de vraag
naar de redenen expliciet gesteld hebben. Sommigen zetten thuiswerk
alleen tegenover loonarbeid; de mogelijkheid van zelfstandige produktie
lijken ze niet beschouwd te hebben. Van de anderen heeft een deel
zelfstandige produktie ongetwijfeld niet als een serieus alternatief
opgevat, gezien de problemen waarmee de kleinschalige producenten te
kampen hebben.
Omdat de redenen om aangenomen werk te doen in feite de vertaling zijn
van die problemen - zowel die welke verbonden zijn aan de interne organisatie, als die welke voortkomen uit de aard van de externe relaties is er van een gemis eigenlijk geen sprake. In de voorafgaande hoofdstukken zijn de problemen die in de verschillende studies gesignaleerd
worden namelijk al voor het voetlicht gebracht (bijv. de rol en de
plaats van de vrouwen en ook de lage gezinsinkomens waar we het in het
vorige hoofdstuk over hadden). Raadpleging van de betreffende passages
leidt tot de conclusie dat de redenen om aangenomen werk te doen elders
vaak dezelfde zijn als de in par. 10.2 voor Aguascalientes gesignaleerde.
Dat het afschuiven van risico's en het te behalen financiële voordeel
de hoofdredenen zijn om werk uit te besteden, komt duidelijk naar voren
in de verschillende studies.
Het uitbesteden van een groter of kleiner deel van de produktie maakt
de 'flexibiliteit' (De Paiva Abreu 1982:3 en Lailson, 1980:94) of 'beweeglijkheid' (Schmukler, 1979:329) mogelijk, die nodig is om veranderingen in de omvang van de vraag soepel op te vangen:
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'The extensive use of ouLworkers (...) pcrmiLs access Lo an abundant workforce
Jn periods of intensive production without the need to maintain this workforce
in periods of slack demand' (De Parva Abreu, 1982:4).

Dergelijke veranderingen worden door de meeste auteurs onderkend.
Schmitz en Camargo (1979:7) zijn daarbij nogal vaag, want ze spreken
slechts van een 'instabiele vraag'. De anderen zijn duidelijker omdat
ze de aard van de veranderingen en/of de oorzaken ervan aangeven. Zo
voert De Paiva Abreu de 'extreem veranderlijke vraag', waarmee de
kleine bedrijfjes die in Río voor het hogere inkomenssegment van de
markt produceren geconfronteerd worden, behalve op modeveranderingen
vooral terug op de wisseling der seizoenen (1982:3). Seizoengebonden
schommelingen worden eveneens gesignaleerd door Alonso en door Schmukler, die daarnaast echter tevens wijzen op cyclische veranderingen op
de langere termijn (1979:38 en 191; 1979:319). Dezelfde Schmukler maakt
ook nog gewag van het gebruik van het systeem van 'produktie op bestelling', ingeval grotere bedrijven de vraagontwikkeling voor een nieuw
produkt eerst een tijdje willen gadeslaan (idem:327). Dit gebruik, wat
inhoudt dat men van een artikel eerst geringe hoeveelheden laat maken
door kleine eenheden alvorens zelf de produktie ter hand te nemen,
werd ook in Guadalajara opgemerkt, door Arias (1980:29). Het lijkt op
wat ik in par. 10.3 vermeldde, namelijk dat sommige ondernemers bij een
niet-cyclusgebonden toename van de vraag eerst 'de kat uit de boom
kijken' en de extra vraag vooralsnog overhevelen naar aannemende eenheden. Tenslotte is het nogmaals Schmukler, die melding maakt van het
afschuiven van risico's die niet zozeer te maken hebben met veranderingen in de aard of de omvang van de vraag, als wel met de sterke
onderlinge concurrentie: de middelgrote bedrijven in Argentinië besteden de produktie van artikelen die men wel wenst aan te bieden, maar
zelf niet op een voldoende rendabele wijze kan maken, geheel of ten
dele aan kleinschalige eenheden uit (te denken valt bijv. aan geborduurde artikelen, of hele grote maten; 1979:328).
In algemene termen wordt het financiële voordeel dat een uitbesteder of
opkoper kan behalen door klandestiene eenheden voor zich te laten werken, op verschillende manieren verwoord. Montoya Castro meent dat het
thuiswerk voor een kapitalistisch ondernemer de producenten in Huexotla
'tot grote armoede veroordeelt' (1981:77,78). Schmitz en Camargo (1979:
26) spreken van 'uitbuiting' van de kleine producent. Daar gooit Alonso nog een schepje bovenop, met 'overuitbuiting' (1979:255); het voorbeeld dat hij elders geeft van een kleine ondernemer die als 'pseudoproducent' zo'n 10.000 gulden (omgerekend) per week verdient, lijkt het
gebruik van die term zeker te rechtvaardigen (idem:111). Schmukler
stelt, dat het uitbestedings- en het opkoopsysteem voordelig zijn voor
de uitbestedende resp. opkopende ondernemer, omdat de kleinschalige
eenheden hun produktiefactoren onderbelonen; hij kan daardoor de winst
opvoeren zonder belangrijke extra investeringen te doen (1979:318).
Gelet op de details van het financiële voordeel vertelt Sara-Lafosse
dat kleine ondernemers met weinig kapitaal toch al snel goede verdiensten kunnen genereren, dankzij het feit dat de thuiswerksters voor de
machines en de werkruimte zorgen en de electriciteits- en onderhoudskosten moeten dragen. Daar komt nog bij, aldus deze auteur, dat bespaard wordt op de directe en indirecte arbeidskosten: de verdiensten
van de thuiswerksters liggen onder het minimumloon en slechts 3% van
hen is verzekerd voor ziekte en ongeval (1982:89). Laenen, Boers en
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Triepels (1984: 44) vermelden dat de uitbestedende ondernemer zich
belangrijke investeringen in machines bespaart en De Paiva Abreu noemt
daarnaast ook reductie van huur- en arbeidskosten (1982:4). Montoya
Castro duidt op de voordelen die behaald worden op het vlak van transport, aanschaf van garens en knopen, onderhoud en reparatie van machines, alsmede betaling van stuklonen en sociale verzekeringspremies
(1979:43,49 en 77). Bij Alonso komen alle mogelijke besparingen aan
bod (1979, o.a. 12).
Ten aanzien van de uitbesteding aan wat grotere, legaal opererende
eenheden en van mogelijke accentverschillen voor wat betreft de redenen
om uit te besteden, kunnen we kort zijn. Alleen over de laatste wordt
iets gezegd, en wel door Schmukler. Uit haar verhaal blijkt dat de
accentverschillen in het geval van de Argentijnse kledingsector wat
anders liggen dan die, welke ik in het geval van Aguacalientes meende
te kunnen onderscheiden. De kleinere kapitalistische bedrijven in Argentinië besteden vaak het hele variabele deel van de produktie uit,
terwijl de grotere voornamelijk gebruik maken van uitbesteding wanneer
ze willen uittesten of een nieuw artikel aanslaat, of als ze een onderdeel van het produktieproces of ook de produktie van een bepaald artikel zelf niet tegen concurrerende kostprijs kunnen uitvoeren. Het betreft hier dus verschillen binnen de categorie 'afschuiven van risico's' en niet tussen deze en het totaal van de drijfveren die op het
behalen van financieel voordeel berusten.
Gemakkelijk valt te constateren, dat uit de literatuur veel explicieter
naar voren komt waarom sommige ondernemers uitbesteden of als vaste
opkoper optreden, dan waarom andere ondernemers aangenomen of 'besteld'
werk doen. Het kost bovendien weinig moeite te concluderen dat de in
par. 10.3 gepresenteerde analyse, met uitzondering van de opmerking van
de accentverschillen in de beweegredenen om uit te besteden of op te
kopen, duidelijk ondersteuning krijgt waar het gaat om de uitbesteding
aan kleinschalige eenheden.
Voor welke ondernemers of ondernemingen de niet zelfstandig producerende kleinschalige eenheden werken is in Hoofdstuk 7 voor elk der geraadpleegde studies reeds beschreven. Ik zal die beschrijving nu niet herhalen - men raadplege zo nodig de betreffende paragraaf, par. 7.4. Wel
wil ik hier trachten tot een onderlinge vergelijking te komen.
Een belangrijke overeenkomst tussen de verschillende studies is, dat de
grotere industriële bedrijven nergens als erg belangrijke uitbesteders
of opkopers naar voren komen. Waarom dat zo is, blijkt uit de studies
van De Paiva Abreu en Schmitz & Camargo over Brazilië, die van Schmukler over Argentinië en die van Lailson en Alonso over Mexico (resp.
betreffende Guadalajara en Nezahualcoyotl): dit zijn de bedrijven die
de meer stabiele deelmarkten en/of de meer rendabele zijn gaan beheersen, vaak na een deel van de concurrentie (minder moderne of kapitaalkrachtige bedrijven) verdreven te hebben (zie ook Hoofdstuk 5, par.
5.4, over de ontwikkeling in het verleden in Mexico en Argentinië). De
risico's die ze lopen zijn derhalve tamelijk gering en de concurrentie
die ze ondervinden is niet zo hevig; uitbesteden aan of 'bestellen' bij
kleinschalige eenheden is voor die bedrijven daarom maar in weinig gevallen aantrekkelijk.
Ondernemers of ondernemingen, die wel regelmatig en op belangrijke
schaal uitbesteden aan of 'bestellen' bij kleinschalige eenheden, blij-
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ken producenten uit alle overige categorieën te zijn en ook allerlei
handelaren en handelsondernemingen. Natuurlijk vermeldt niet elke auteur ze allemaal; welke categorieën genoemd worden, hangt voornamelijk
af van de vraag welk deel van de kleding- en textielartikelensector men
bestudeerd heeft. Toch hebben de meeste van deze studies op dit punt
een ding gemeen. Er valt namelijk uit op te maken, dat kleine en middelgrote produktie-eenheden die uitbesteden daartoe vaak in zekere zin
gedwongen worden, omdat ze moeten opereren op sterk veranderlijke markten en/of markten waarop de concurrentie hevig is en de winstmarges
vaak gering; deze constatering is als het ware het spiegelbeeld van die
hierboven, met betrekking tot de grotere bedrijven. Natuurlijk geldt
dit niet voor alle eenheden uit deze categorieën - sommige doen het
ongetwijfeld vooral om zo snel mogelijk rijk te worden (zie het voorbeeld uit de studie van Alonso aan het begin van deze paragraaf) - maar
men kan er toch uit afleiden dat de speelruimte voor betere condities
voor de aannemende eenheden in het algemeen gering zal zijn.
Bij elkaar genomen geven de uitkomsten van deze studies de indruk dat
de uitbestedings- en opkooppatronen in Aguascalientes ook voor wat betreft de vraag wie de uitbesteders en opkopers zijn, weinig afwijken
van de situaties die elders aangetroffen worden. Dat 'klandestiene
uitbesteding' in Aguascalientes door een aantal grotere bedrijven nog
steeds op vrij grote schaal plaatsvindt, lijkt niet in overeenstemming
met de situatie elders, maar we moeten daarbij bedenken dat het om een
afnemend verschijnsel gaat en dat op andere plaatsen de verdringing van
de 'zwakkere' onder de grotere producenten al een min of meer voltooid
proces is (zie nogmaals Hoofdstuk 5, par. 5.Д). Er is dus hoogstens
sprake van een faseverschil.

10.7

Samenvatting en conclusies

De accumulatiecapaciteit van kleinschalige produktie-eenheden is, zo
stelt Francisco Gíner de los Ríos voor Mexico (1982:18), omgekeerd
evenredig met het aandeel dat 'maquila' - van uitbesteder of opkoper
aangenomen werk - uitmaakt van de totale produktie.
De resultaten van mijn onderzoek in Aguascalientes geven geen aanleiding deze uitspraak te bestrijden. Hetzelfde geldt voor de andere studies die in Mexico van de kleding- en textielartikelensector zijn gemaakt. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de uitspraak van Gíner
de los Ríos ook voor de kledingsector in de meeste andere Latijnsamerikaanse landen geldig verklaard mag worden.
Op basis van de analyse in dit hoofdstuk kan om te beginnen geconcludeerd worden dat de uitbestedings- en opkooprelaties in de kleding- en
textielartikelensector in Mexico en ook in andere landen van LatijnsAmerika over het algemeen zeer asymmetrisch van aard zijn wanneer
kleinschalige eenheden de aannemers zijn.
Trachten we deze conclusie iets meer te verbijzonderen, dan kan in de
eerste plaats geconstateerd worden dat die sterke asymmetrie ongetwijfeld terug te voeren is op de ongelijke situatie waarin de betrokken
partijen zich bevinden voor wat betreft de middelen waarover ze beschikken en de toegang die ze hebben tot de verschillende markten. Dit
valt af te leiden uit de beschouwing van de redenen om aangenomen werk
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te doen. In de tweede plaats kunnen we vaststellen dat de asymmetrie
zich meestal manifesteert in een ongelijke verdeling, zowel van de aan
de produktie verbonden risico's, als van de opbrengsten van de Produkten die door gezamenlijke inspanningen zijn voortgebracht. Dit is het
gevolg van het feit dat de redenen voor ondernemers of ondernemingen om
uit te besteden juist gelegen zijn in het vermijden van bepaalde risico's enerzijds en het behalen van financieel voordeel anderzijds.
Wat betreft de redenen om aangenomen of 'besteld' werk te doen valt het
volgende op te merken. Zoals uiteengezet werd in de paragrafen 10.2 en
10.5 voor Aguascalientes, en in par. 10.6 voor de ter vergelijking geraadpleegde studies, ontberen juist veel kleinschalige eenheden éen of
meer van de voor zelfstandige produktie noodzakelijke middelen: voldoende - of voldoende produktieve - machines, enig werkkapitaal en
een zekere kennis omtrent in- en verkoop, produktietechnieken en produktie-organisatie. Het zijn bovendien vooral de kleinschalige eenheden, die meer betalen voor hun 'inputs', geen toegang tot kredietverschaffende instanties hebben en de toegang tot de afzetmarkt om verschillende redenen - gebondenheid aan huis en huishouding, klandestiene
status, etc. - geblokkeerd zien. Elk van deze problemen apart kan reeds
voldoende reden zijn om te gaan werken voor een ondernemer of onderneming die er beter voor staat, d.w.z. wel over voldoende middelen beschikt en/of een betere toegang tot de markten heeft. Meestal doen zich
echter meerdere problemen tegelijk voor. Gezien ook de aard van sommige
problemen (met name de gebondenheid aan huis en huishouding van vele
vrouwelijke producenten) is het niet meer dan logisch, dat slechts een
minderheid der kleinschalige eenheden zelfstandig produceert.
De redenen om werk uit te besteden of als vaste opkoper op te treden
werden voor het voetlicht gebracht in par. 10.3 (voor Aguascalientes)
en par. 10.6 (voor de overige studies). De risico's die uitbesteders of
opkopers trachten af te schuiven naar de aannemende eenheden blijken
meestal voort te komen uit de schommelingen in de omvang van de vraag
(met name de normale' korte-termijn schommelingen); men kan zich er
tegen indekken door slechts een deel van de produktie voor eigen rekening te nemen. Soms ook betreft het de risico's die het opereren op
markten met vele mededingers met zich meebrengt; dan wordt met name de
uitvoering van de minst produktieve c.q. de verliesgevende deelprocessen aan andere eenheden overgelaten. De financiële voordelen die behaald kunnen worden betreffen een aantal besparingen op de uitgaven die
verbonden zijn aan produktie in eigen huis. Daarbij geldt dat de uitbesteding aan (of bestelling bij) klandestiene familiewerkplaatsen
meer voordeel oplevert dan die aan legaal opererende, en meestal ook
grotere, eenheden. Behalve besparingen op uitgaven voor machines, garens en stoffen, electriciteit en andere hulpmiddelen kunnen namelijk
ook lagere stuklonen betaald worden en wordt de premie-afdracht voor de
Seguro Social en andere overheidsinstanties vermeden. Daar staat tegenover dat met mindere kwaliteit genoegen genomen moet worden; ook is de
organisatie van de klandestiene 'maquila' vaak ingewikkelder dan die
van de 'legale', omdat men (bij een gelijke hoeveelheid werk) met een
groter aantal eenheden te maken heeft.
De beschouwingen in de paragrafen 10.4, 10.5 en 10.6 naar aanleiding
van de vraag, wie nu vooral de uitbesteders en vaste opkopers voor de
kleinschalige eenheden zijn, leiden tot een tweede conclusie. Deze
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luidt dat de mogelijkheden voor een beleid, dat erop gericht is die
asymmetrie te verminderen door de uitbesteders en opkopers tot een
rechtvaardiger verdeling van de lusten en lasten aan te zetten, gering
zijn. Een dergelijk beleid zal ten dele contra-produktief zijn en het
is daarom niet realistisch daarop de hoop te vestigen.
In de eerste plaats beschikken niet alle uitbesteders en opkopers over
de financiële speelruimte die nodig is om de kleinschalige eenheden betere tarieven te bieden. Omdat bovendien degenen die wel over de nodige
speelruimte beschikken niet tot een bepaalde groep behoren, maar verdeeld zijn over vrijwel alle verschillende categorieën uitbesteders en
opkopers (kleine en grote pseudo-producenten, kleine en grote handelaren, producent-handelaren, kleinere produktie-eenheden), valt niet goed
in te zien hoe een beleid mogelijk is dat die speelruimte tracht te benutten zonder tegelijkertijd arbeidsplaatsen en 'income opportunities'
te vernietigen. Men kan tenslotte moeilijk per geval bekijken of hogere
uitbestedings- of opkoopkosten een ondernemer al dan niet tot beëindiging of reductie van zijn activiteiten zullen dwingen.
In de tweede plaats valt te verwachten dat een deel van de uitbestedende of opkopende ondernemers, ook zonder dat ze tot beëindiging of
inkrimping van hun activiteiten gedwongen worden, de relatie met 'hun'
kleinschalige eenheden zullen verbreken op het moment dat de kosten
stijgen. Sommige zullen, indien mogelijk, hun activiteiten verleggen
naar andere regio's, waar een ander (of geen) beleid gevoerd wordt. De
fabrikant uit Mexico-stad die momenteel in de regio Aguascalientes
borduurwerk laat verrichten door thuiswerksters, bijvoorbeeld, zal niet
aarzelen zijn werkterrein te verleggen zodra hij ten gevolge van overheidsmaatregelen méér zou moeten gaan betalen. Andere uitbesteders en
opkopers zullen zelf de produktie ter hand nemen die tot nu toe door de
aannemende eenheden wordt gedaan; als de tarieven stijgen komt voor
velen van hen het belangrijkste voordeel van uitbesteden of opkopen te
vervallen.
In de derde plaats moeten we bedenken dat er onder de uitbesteders en
opkopers die wel in staat zouden zijn betere condities aan te bieden
een aantal doende is, datgene te realiseren wat ik als ideaaldoel geformuleerd heb voor de ontwikkeling van kleinschalige eenheden: het
creëren van méér - en na verloop van tijd ook zekerder en beter betaalde - arbeidsplaatsen (dat bleek met name in par. 10.4, waar ik het
had over de kleinere onder de uitbestedende produktie-eenheden). Deze
ontwikkeling zou gefrustreerd worden als de betreffende eenheden gedwongen worden de voor hen werkende thuiswerkers beter te betalen. De
vraag is of dat wenselijk is.
Tenslotte kan geconcludeerd worden dat de bevindingen in dit hoofdstuk
geen aanleiding geven het optimisme te delen dat in officiële kringen
vaak leeft ten aanzien van de koppeling-via-uitbesteding van kleinschalige, 'informele' eenheden met grotere, 'formele' bedrijven.
Het feit dat in de paragrafen 10.4 en 10.6 bleek dat de grotere produktie-eenheden in de sector overal maar een klein deel van de afhankelijke kleinschalige eenheden aan zich gebonden hebben, verandert daar
niets aan. Eerder dan van 'nog niet' is er namelijk sprake van 'niet
meer' uitbesteden aan kleinschalige eenheden.
De bedrijven die niet of nauwelijks substantiële hoeveelheden werk uitbesteden aan of opkopen van kleinschalige eenheden blijken de in een
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bepaalde regio of een bepaald land 'leidende' ondernemingen te zijn. Ze
hebben een goede marktpositie ten opzichte van hun collega's opgebouwd
door (relatief) moderne technologieën en organisatiemethoden te incorporeren (Aguascalientes) en zijn soms ook de meest winstgevende en/of
meest stabiele deelmarkten al volledig gaan domineren (Argentinië, Brazilië). Of hun bedrijfsvoering nu vanaf het begin efficiënt is geweest
of pas gemoderniseerd is na een periode van groei en ontwikkeling, voor
al deze bedrijven geldt dat uitbesteding op grote schaal aan kleinschalige eenheden niet verenigbaar is met hun huidige manier van werken.
Voorzover ze al uitbesteden, of dat denken te gaan doen, is dat aan eén
of een beperkt aantal middelgrote of zelfs grote bedrijven die voldoende en constante kwaliteit koppelen aan tijdige en betrouwbare levering
van grote hoeveelheden inééns. Er lijkt geen reden te bedenken waarom
dat in de toekomst anders zal zijn.
De bedrijven van dit type die wèl op uitgebreide schaal uitbesteden aan
kleinschalige eenheden zijn de bedrijven die een zwakke of onzekere positie op de afzetmarkt innemen. In Aguascalientes zijn dit steeds vaker
de bedrijven die onvoldoende mee zijn gegaan met de moderniseringsprocessen die de laatste jaren ingang hebben gevonden in de sector. Elders, bijv. in Argentinië en in Brazilië, zijn het de industriële
eenheden die moeten opereren op de markten die sterk veranderlijk zijn
en/ of waarop de concurrentie hevig is (meestal middelgrote en kleine
industrieën), die zich gedwongen zien gebruik te maken van de diensten
van kleinschalige, klandestiene eenheden. Deze bedrijven horen daarmee
tot de hierboven vermelde groep van ondernemingen die zich niet of
nauwelijks kunnen veroorloven betere voorwaarden aan te bieden. Ook
daarvan valt dus weinig te verwachten.
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Noten

(1) Ken voorbeeld van de geringe verdiensten van dit soort handwerk gaf een geïnterviewde in Sdnta Maria Transportina. Ze vertelde (lat de produktie van tafellakens vaak
5 deelprocessen omvat, díe alle met de hand worden uitgevoerd: (1) het doorknippen en
uittrekken van een deel van de draden van de stof ('rayar'); (2) en (3) de 'deshilado'
en een variant daarvan, de 'filigrana' (beide technieken om met de overblijvende
draden opengewerkte, fraai gevormde structuren te maken); (4) het inborduren van
bepaalde voorstellingen, meestal bloemen ('empavonar'); (5) het afwerken van de randen
('bastilla'), liet aantal dagen dat met elk van deze bezigheden gemoeid is bedraagt in
geval van een laken van ï\ meter resp. 1, 4, 8, 4 en 1. De betalingen ervoor zijn
respectievelijk 200, 200, 300, 300 en 50 pesos. Uitgaande van een werkdag van een uur
oC 6 betekent dit een 'uurloon' van achtereenvolgens 33, 8, 6, 12 en 8 pesos. Eind
1983, waarop deze bedragen betrekking hebben, bedroeg het algemene minimumloon in
Aguascalientes 52,6 pesos per uur netto. Alleen degene die de eerste deelhandeling
verricht komt daar - dankzij het fejt dat slechts weinigen deze techniek goed beheersen, in Santa María slechts 2 - enigszins in de buurt. Vergeleken met wat de op een
machine werkende thuiswerk(st)ers verdienen, 7it ze op ongeveer hetzelfde niveau. De
overigen verdienen dus maar een schijntje.
(2) Men /ou kunnen argumenteren dat deze vrouwen toch wel zelfstandig zouden kunnen
produceren en verkopen, om zo te trachten ¡ets meer te verdienen. In de eerste plaats
moeten /e dan wel zo'n 1000 pesos (eind 1983) klaar hebben liggen voor stof, garens en
transport (voor één laken). Daarnaast is er het probleem dat maar heel weinigen de in
de vorige noot als eerste genoemde deelhandeLing goed kunnen uitvoeren en dat het werk
dus georganiseerd moet worden, meestal tussen personen uil verschillende huishoudens
en soms zelfs verschillende 'ranchos'. Daartoe gaat men slechts zelden zelf over.
(3) Overigens komt dit bij een gemiddelde bezetting van 1,2 personen per machine neer
op een minimaal vereiste omvang van 10 personen. Een opvallende overeenkomst met mijn
bevindingen voor Aguascalientes in hoofdstuk 6 ' Daar bleek dat in hef algemeen pas
bij een omvang van 10 personen of meer voldoende geldinkomsten gegenereerd werden om
allo in de eenheid werkzame personen een aanvaardbaar inkomen te garanderen.
(4) De president van de Kledingindustriekamer in Aguascalientes stelde in een persoonlijk gesprek dat kleinere, klandestiene produktie-eenheden veel flexibeler kunnen
reageren en zodoende minder risico's lopen (т.п. wat betreft faillissement) dan de
grotere bedrijven: de omvang van het geïnvesteerde kapitaal is relatief gering en ze
hebben geen formele (wettelijke) verplichtingen tegenover hun arbeiders (als ze die al
in dienst hebben). Ze zouden elk moment simpelweg de produktie kunnen stopzetten om
later met frisse moed opnieuw te beginnen.
Deze redenering is natuurlijk veel te optimistisch, omdat voorbijgegaan wordt aan het
feit dat veel kleine eenheden voor hun eigenaren en werknemers de enige of de belangrijkste bron van inkomsten zijn. Het wegvallen of inzakken van de vraag naar het
produkt of de Produkten van deze eenheden is voor deze mensen daarom even pijnlijk of
zelfs catastrofaal als voor de grotere ondernemers. Ze hebben dus hoogstens in puur
letterlijke zin minder te verliezen.
(5) Dat ik toch enkele sprekende gevallen op het spoor ben gekomen is in de eerste
plaats een gevolg van de mate van 'confianza' (vertrouwelijkheid) tussen interviewer
en contactpersoon enerzijds en tussen de/e laatste en de geïnterviewde anderzijds. In
de tweede plaats kon de geïnterviewde nog wel eens op zijn/haar vergeetachtigheid
betrapt worden (dat handwerk door werknemers in eigen bedrijf zou worden verricht
bijvoorbeeld, komt zelfs de leek onwaarschijnlijk voor).
(6) De/e opmerkingen omtrent uitbesteding en organisatie lijken zo voor de hand
liggend, maar ze zijn dat zeker niet. Ik zou er niet bij stilgestaan hebben als de
hier geciteerde ondernemer mij er niet op attent had gemaakt (hier blijkt het grote
voordeel van de keuze voor interviews die - hoewel de basis gevormd wordt door een
standaard-vragenformulier - toch een open karakter dragen). Vooruitlopend op par. 10.6
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(de vergelijking met verwante studies), kan ik nu al zeggen dat geen der geraadpleegde
auteurs dtin ook op vergelijkbare wijze aan deze relatJe tussen uitbesteding en organisatieniveau van de uitbesteder refereert. Dit betekent echter nog niet dat ik helemaal
alleen sto: O z o n o de Almeida (geciteerd door Schmitz, 1982:446) stelt, op basis van
een analyse van censusgegevens, met betrekking tot 'subcontracting' in de Braziliaanse
nijverheid het volgende:
'As industrialization takes hold, and as the average scale of operation increases, the organisational difficulties begin to mount and intermittent workers come
to be increasingly replaced by permanent industrial workers.'
(7) Zeker nu de beloningsniveaus voor 'maquila' in de loop der jaren enigszins
gestegen zijn, wordt het aantrekkelijk dergelijke machines aan te schaffen. De kosten
per eenheid produkt komen lager uit dan bij het systeem van klandestiene 'maquila' het
geval is. Bovendien blijkt dat een machine die vele tienduizenden guldens kost zichzelf in één jaar terugverdient als hij constant in bedrijf kan worden gehouden.
(8) De inkomenssituatie van het huishouden van de 'productor por encargo' is vaak
zelfs zo slecht, dat niet alleen niet naar verzelfstandiging gestreefd wordt, maar dat
ook geen beter bptalende opdrachtgever/uitbesteder gezocht wordt. Men accepteert erg
lage beloningen, omdat men niet kan riskeren zonder werk - en dus zonder inkomen - te
komen zitten.
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11

NIET-ECONOMISCHE RELATIES

11.1

Inleiding

In het voorgaande is reeds herhaaldelijk melding gemaakt van factoren
die niet direct van economische aard zijn. Genoemd zijn onder andere
een aantal vormen van onderlinge organisatie van ondernemers, de wetten
en voorschriften voorzover die van belang zijn voor de sector, de controle op de naleving daarvan, alsmede opvattingen omtrent de rolverdeling tussen de sexen.
We brengen deze factoren hier nog eens bij elkaar en vullen ze aan met
andere, om zodoende het belang van de elementen van wat wel de 'bovenbouw' van de maatschappelijke organisatie wordt genoemd duidelijker
naar voren te laten komen. Achtereenvolgens worden behandeld: a) de
sociale relatienetwerken en belangenorganisaties; b) de relaties met de
juridisch-politieke structuur; c) de invloed van ideologische factoren.
Dat gebeurt in de paragrafen 11.2 tot en met H.A. Dit hoofdstuk wordt
daarna op de gebruikelijke wijze voortgezet en afgesloten, dat wil zeggen met een vergelijking met verwante studies (11.5) en de samenvatting
en conclusies (11.6).

11.2

Sociale relatienetwerken en belangenorganisaties

Een ondernemer kan op het sociale vlak in principe op 2 manieren actief
zijn om zijn/haar economisch handelen te ondersteunen. De eigen, persoonlijke relaties kunnen benut worden, of er kan aansluiting gezocht
worden bij een organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de
groep of klasse waartoe men behoort. Op elk van beide zullen we nader
ingaan.
11.2.1

Het (be)nut(ten) van persoonlijke relaties

Voor wat betreft de persoonlijke relaties valt in de eerste plaats te
denken aan relaties met familieleden die niet, of niet meer, tot het
eigen huishouden behoren. Dergelijke relaties kunnen op alle niveaus
van ondernemen van belang zijn.
Van de geïnterviewde eigenaren van familiewerkplaatsen blijkt ruim eenderde bij de start hulp van familieleden te hebben ontvangen; een viertal kreeg een machine in bruikleen en 9 anderen kregen geld voor de
aanschaf ervan. In een aantal gevallen kon bij een tante of een nicht
het nodige geleerd worden van de brei-, borduur- of naaitechnieken. Van
steun na de startfase bleek maar in enkele gevallen sprake te zijn geweest. Gezien de beperkte doelstelling van de meeste eigenaren/eigenaressen van deze werkplaatsen wekt dat geen verbazing; aan (verdere)
steun heeft men weinig of geen behoefte gevoeld.
Onder de grotere eenheden zijn er meerdere, die in de vorm van klein of
middelgroot bedrijf zijn opgezet door familieleden (uitwonende zoons of
dochters, neven en nichten, etc.) van de eigenaren en eigenaressen van
reeds bestaande bedrijven; daaraan voorafgaand heeft men vaak al enige
tijd in die bedrijven gewerkt. In sommige gevallen is er in de startfase sprake geweest van financiële steun. In latere fasen vindt er
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uitwisseling van informatie plaats of helpt men elkaar wel eens bij het
vinden van afzetmogelijkheden.
Ook buren, vrienden en rituele verwanten ('compadres' en 'comadres')
maken deel uit van persoonlijke relatienetwerken.
Er wordt door de kleinschalige ondernemers minder vaak een beroep op
gedaan dan op familieleden. Als het gebeurt, is dat ook weer in de beginfase (in casu voor het leren van de vereiste technieken). In zekere
zin wekt dit bevreemding: men zou verwachten dat vaker op informele basis samengewerkt zou worden, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke
inkoop van garens door thuiswerksters uit eenzelfde dorp, 'rancho', of
stadsdeel. Nabuurschap blijkt echter lang niet altijd een voldoende
basis voor onderling vertrouwen ('Wie zegt mij dat degene die in Aguascalientes garens zou gaan kopen, er niet zelf beter van zou proberen te
worden9', zei een van de vrouwen in de rancho San Antonio). Dit geldt
des te sterker in de situatie van kwetsbaarheid waarin de eenheden vanwege hun klandestiniteit verkeren. De angst om aangegeven te worden
leidt ertoe dat men solitair en zo onopvallend mogelijk opereert.
Bij de grotere eenheden - kleine bedrijfjes, maar vooral ook middelgrote en grotere bedrijven - bleek mij dat sommige ondernemers onderling
wèl goede contacten hebben. Deze contacten worden vooral benut om informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld over de organisatie van de produktie, prijzen en kwaliteiten van 'inputs', etc.
Het belangrijkst zijn de persoonlijke relaties met niet-familieleden
ongetwijfeld voor een aantal eigenaren van grote bedrijven en voor die
van de geconsolideerde industrieën'. Deze personen zijn langzamerhand
deel gaan uitmaken van de sociale toplaag van de regio, een toplaag
waartoe behalve de belangrijkste ondernemers in de stad ook de politieke en kerkelijke elite behoren. De banden tussen deze groepen worden op
verschillende manieren aangehaald. Zo zijn sommige prominente overheidsfunctionarissen naar verluidt 'socio' (vennoot) van een kledingof textielartikelenbedrijf; andere zijn gelieerd met de grote ondernemers van de sector in zaken van andere aard. Ook de bisschop van
Aguascalientes schijnt zakelijk betrokken te zijn bij één of meer grote
kleding- en textielbedrijven. Het omgekeerde doet zich ook voor: een
enkele ondernemersfamilie zit al in de politiek. Tevens maken de eigenaren van deze bedrijven soms een 'ruim' gebaar naar de overheid (als
rond de Kerst de armlastigen in de deelstaat een presentje van de overheid krijgen bijvoorbeeld, is dat veelal afkomstig uit de rekken van
één der kleding- en textielartikelenbedrijven; meestal gaat het om
tweede-keus artikelen, dus veel kost het mooie gebaar niet) en wenden
ze hun gezag over de werknemers aan voor de beïnvloeding van hun stemgedrag bij verkiezingen (politici van de PRI komen bijv. praatjes houden in de bedrijven). Tenslotte bevorderen ze de religieuze ijver van
diezelfde werknemers door speciale missen te laten opdragen en door hen
als vertegenwoordigers van het bedrijf deel te laten nemen aan de belangrijke processies. Hoe deze ondernemers voordeel hebben van deze
relaties zal hieronder op verschillende plaatsen duidelijk worden.

11.2.2

Aansluiting bij belangenorganisaties

Op papier de ideale belangenbehartiger voor de kleding- en textielarti300

keiensector is de Nationale Kledingindustriekamer, de 'Cámara Nacional
de la Industria del Vestido' (CNIV) (1). Volgens de wet dient elke onderneming waarvan het kapitaal blijkens de opgave aan het Ministerie
van Financiën meer dan het zeer bescheiden bedrag van 2500 pesos bedraagt zich als lid van een der Kamers aan te melden. Diezelfde wet
verplicht de industriekamers op te komen voor het algemene èn het individuele belang van hun leden ('Ley de Cámaras de Comercio y de las de
Industria', art. 4 en 5; zie NN, 1983 b: 160, 161).
In de praktijk echter worden alleen de belangen van een deel van de
eenheden in de sector daadwerkelijk behartigd. De kleinschalige eenheden zijn immers zelden of nooit lid van de Cámaras omdat ze klandestien
opereren. Daar komt bij dat de Cámaras in Mexico in het algemeen gedomineerd worden door de grote ondernemers (2) en, in de woorden van Vellinga, te beschouwen zijn als '...powerful and effective instruments of
interest representation for the various segments of the bourgeoisie'
(1979:44).
In Aguascalientes is het met de belangenbehartiging door de lokale afdeling van de Kledingindustriekamer niet of nauwelijks anders gesteld.
De kleinschalige eenheden zijn zelden lid (van de door mij geïnterviewde was dat er niet één) en hetzelfde geldt voor een deel van de
kleine bedrijfjes. Daarnaast wordt de lokale Kamer - en daarmee ook de
vanuit deze Kamer opgerichte Kredietunie en andere samenwerkingsverbanden - gedomineerd door de grote bedrijven. De bestuursfuncties, met
name het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap, rouleren voornamelijk onder de vertegenwoordigers van deze bedrijven, waarbij een
hoofdrol lijkt te zijn weggelegd voor de grootste onderneming, 'Bordados Maty'. Een aantal eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven
liet zich tijdens het interview met mij dan ook weinig lovend uit over
het functioneren van de Kamer: hun bewoordingen varieerden van 'ik heb
er weinig aan' via een kort maar krachtig 'pésimo' (zeer slecht) tot
'ze helpen alleen de grote jongens'.
Dat de Kamer vooral als belangenbehartiger van 'de grote jongens' te
beschouwen is, blijkt ook uit het feit dat van de initiatieven die na
de oprichting van de Kamer op papier gezet zijn (zie Rivera Franco,
1976: :12) er één nooit verder is gekomen dan het stadium van een
schoon voornemen: de inrichting van een Dienstencentrum dat vooral de
familiewerkplaatsen in hun ontwikkeling had moeten steunen (3). De
andere plannen - de oprichting van de Kredietunie en het opzetten van
een gezamenlijk verkoopcentrum - zijn zoals we reeds zagen wèl gerealiseerd; deze vruchten van samenwerking zijn voor de kleinere eenheden
echter van geen belang (zie par 5.2.3, 7.3.2 en 8.6.3 hiervoor).
De Kledingindustriekamer in Aguascalientes is er dus niet voor de eigenaren van de kleinschalige eenheden. Gezien hun klassepositie hebben ze
er in feite ook weinig te zoeken. In de meeste gevallen vertegenwoordigen deze eenheden immers een vorm van 'verborgen loonarbeid'. Degenen
die er werken zou men zodoende moeten rekenen tot wat wel het 'subproletariaat' genoemd wordt (Vellinga, 1979:38-41). Vanuit dat gezichtspunt lijkt aansluiting bij een arbeidersorganisatie een veel logischer
stap.
Toch kan ook van aansluiting bij een vakbond of andere arbeidersorganisatie geen sprake zijn. In de eerste plaats natuurlijk vanwege het
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'valse bewustzijn' dat we in par. 6.4.2 reeds signaleerden: men ziet
zichzelf vrijwel altijd als zelfstandig ondernemer. In de tweede plaats
echter is ook de vakbondsstructuur zodanig, dat een dergelijke stap
niet overwogen zal worden. Voorzover ze al niet behoren tot de categorie der 'witte bonden' - aan één onderneming gebonden en opgezet en
gemanipuleerd door de bedrijfsleiding zelf - zijn vrijwel alle bonden
aangesloten bij de door de overheid en werkgevers gekoöpteerde confederaties, met name de CTM (Confederación de Trabajadores Mexicanos) (4).
Ze doen daarom niets voor de klandestiene arbeiders, aldus een belangrijke informant, en zeker niet voor die in kleine, afhankelijke eenheden.
Andere belangrijke organisaties waar de kleine ondernemers zich op
basis van hun positie in de produktiestructuur zouden kunnen aansluiten
zijn er niet. Ook de 'Confederación Nacional de Organizaciones Populares' (CNOP), een organisatie voor middenklasse-pressiegroepen, komt
niet in aanmerking. Er zijn maar heel weinig eigenaren en eigenaressen
van kleinschalige eenheden tot de middenklassen te rekenen en bovendien
is ook deze confederatie sterk gelieerd aan de leidende overheids- en
ondernemersgroepen. Geen enkele van de informanten en geïnterviewde
ondernemers heeft er dan ook melding van gemaakt.
De conclusie moet derhalve zijn dat sociale relaties van een formeel
karakter, op basis van lidmaatschap van een belangenorganisatie, voor
de kleinschalige eenheden en de klandestiene bedrijfjes in de sector
niet van belang zijn. Mogelijkheden om hun belangen naar buiten toe te
verdedigen hebben ze op dit vlak dus niet.

11.3

Relaties met de jundisch-politieke structuur

De politieke structuur van Mexico wordt volledig gedomineerd door de
'Partido Revolucionario Institucional', kortweg PRI. Onder verschillende benamingen is deze partij vanaf 1929 aan de macht op alle niveaus
van bestuur. Hoewel in recente jaren af en toe door andere partijen
(met name de rechtse PAN) een burgemeesterpost gewonnen wordt, loopt de
weg van politieke pressie onvermijdelijk via één van de fracties van de
PRI. Bewegingen die andere wegen zoeken worden gekoöpteerd of, indien
dat niet mogelijk is, keihard onderdrukt (zie nogmaals Vellmga, 1979;
pp. 42-44). Omdat Aguascalientes geen uitzondering vormt op het nationale patroon, is de vraag, via welke partij-politieke kanalen de verschillende groepen of categorieën van ondernemers in de bestudeerde
sector zich kunnen laten vertegenwoordigen, niet relevant. Voorzover de
belangen van verschillende groeperingen op politiek niveau vertegenwoordigd worden, is dat binnen de PRI en dus binnen de praktijk van het
overheidsbeleid en -bestuur. We kunnen hier derhalve volstaan met een
beschouwing van de relevante wetgeving, de naleving daarvan en de controle erop, alsmede van het overheidsbeleid op terreinen die voor de
sector van belang zijn.

11.3.1

Wetten en voorschriften: inhoud, naleving en controle

Van alle wetten en voorschriften waaraan de produktie-eenheden in de
sector op papier zouden moeten voldoen, lijken vooral van belang die
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welke betrekking hebben op de belastingplicht en de arbeidsvoorwaarden.
Dat wil niet zeggen dat de andere geheel onbelangrijk zijn. Zoals we in
het voorgaande zagen kan bijvoorbeeld de verplichte etiquettering van
kledingartikelen voor vele kleine produktie-eenheden een hindernis voor
zelfstandige afzet vormen. Niettemin lijken de wetten en voorschriften
rondom arbeidsvoorwaarden en belastingverplichting van verdergaande
invloed, omdat het al dan niet naleven ervan vrij aanzienlijke gevolgen
heeft voor de kostprijs per eenheid produkt en daarmee voor de concurrentiepositie en de levensvatbaarheid van een eenheid.
We zullen hieronder eerst bezien wat de belangrijkste wetten in grote
lijnen inhouden. Daarna komen de naleving van de officiële regels en de
controle daarop aan de orde.

11.3.1.1

Inhoud

Het recht op arbeid en de basisvoorwaarden waaraan elke arbeidsrelatie
of -overeenkomst moet voldoen zijn vastgelegd in Artikel 12J van de
Mexicaanse Grondwet. Daarvan afgeleid zijn de Federale Wet op de Arbeid
('Ley Federal del Trabajo') en de Wet op de Sociale Zekerheid ('Ley del
Seguro Social'). Deze wetten, opgebouwd rondom hoogstaande principes
van sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en democratische
rechten, zouden geen enkele moderne sociaal-democratie misstaan.
De hoofdmoot van de artikelen uit beide wetten heeft betrekking op de
loonarbeidsrelaties. Enkele voor de bestudeerde sector relevante elementen zijn (5);
De werkgever is gehouden de officiële minimumlonen aan te houden
als ondergrens voor de beloning van de arbeid. Deze worden regelmatig bijgesteld door regionale commissies waarin overheid, werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. Naast een algemeen
minimumloon zijn er vele 'salarios mínimos profesionales', voor
functies waarvoor scholing of ervaring vereist is (zoals naaister
in de confectie-industrie). Het betalen van stuklonen is toegestaan, mits dit, gelet op de gewerkte tijd, niet resulteert in
betalingen die onder de officiële minimumlonen komen te liggen.
—
De werkgever is verplicht per jaar 2 weken extra loon te betalen
(de zogenaamde 'aguinaldo') en moet de werknemers laten delen in
de winst. Het percentage van de winst dat verdeeld dient te worden, wordt elk jaar door de overheid vastgesteld aan de hand van
een evaluatie van de algemene economische situatie en is voor alle
ondernemingen in het land gelijk. Vrijgesteld zijn alleen de bedrijven die minder dan 1 jaar bestaan, alsmede eenheden met een
geringe kapitaalomvang (de grens hiervoor dient jaarlijks vastgesteld te worden door de STPS, d.i. het Ministerie van Arbeid).
Overuren moeten dubbel betaald worden; de normale werkdag bedraagt
8 uren (7 voor nachtwerk), waarin inbegrepen een verplichte lunchpauze van een half uur.
—
Per week moet minstens 1 betaalde rustdag gegeven worden.
De werknemer heeft recht op minimaal 6 betaalde vakantiedagen. In
het tweede, derde en vierde dienstjaar komen daar steeds 2 dagen
bij en daarna per 5 jaren nóg 2 dagen. Behalve deze vakantiedagen
zijn er nog 8 verplichte vrije feestdagen.
—
De werkgever dient te bevorderen dat de werknemers over acceptabe-
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Ie huisvesting kunnen beschikken. Daartoe betaalt hij 5% over het
loon van de werknemer als premie aan de 'Fondo Nacional para la
Vivienda', die onder gunstige voorwaarden leningen verstrekt aan
arbeiders die een huis willen kopen (6).
—
Vrouwelijke werknemers hebben dezelfde rechten en plichten als de
mannen en hebben bij zwangerschap bovendien recht op 2 maal 6 weken betaald zwangerschapsverlof.
De werkgever moet de werkruimte(n) zodanig inrichten, dat de gezondheid en de veiligheid van de werknemers gewaarborgd zijn.
—
Met name wanneer hij hun taken oplegt waarvoor ze onvoldoende opgeleid of getraind zijn, is de werkgever verplicht de werknemers
scholing of bijscholing te (laten) geven. Deze dient in de werktijd plaats te vinden voorzover ze verband houdt met de functie
van de werknemer (?).
—
Werknemers die onrechtmatig en tegen hun wil ontslagen worden (ook
hier zijn voorschriften voor, die ik hier niet zal vermelden),
hebben recht op een uitkering van 3 maanden loon, of kunnen bij
een geschillencommissie verzet aantekenen en voortzetting van de
arbeidsrelatie eisen.
De werkgever is verplicht de werknemers te verzekeren bij het
'Instituto Mexicano de Seguro Social' (IMSS). Hij dient daartoe
een premie te betalen, die al gauw zo'n 15% van het loon bedraagt.
Behalve aan de loonarbeidsrelaties besteden de wetten ook enige aandacht aan de 'industria familiar' en de 'trabajadores a domicilio'.
Beide begrippen verwijzen naar situaties waarin er binnen de economische eenheid (producerend, dan wel dienstverlenend) uitsluitend van
familie-arbeid sprake is. De eerste werkt echter onafhankelijk, de
tweede doen dat niet.
Het enige dat uit de Wet op de Arbeid van toepassing is op de 'industria familiar', is het voorschrift dat refereert aan de hygiëne en
veiligheid op de werkplek. In de Wet op de Sociale Zekerheid staat
alleen dat degenen die in dergelijke eenheden werkzaam zijn zich vrijwillig en op individuele basis kunnen verzekeren.
Interessanter voor deze studie zijn de wetsartikelen die betrekking
hebben op de 'trabajo a domicilio', al is niet helemaal duidelijk wat
daar nu precies onder wordt verstaan. In elk geval valt het werken voor
een uitbesteder (zoals dat in voorgaande hoofdstukken al omschreven is)
eronder (8). Daarnaast laat de Wet op de Arbeid er weinig twijfel over
bestaan dat ook het werken voor wat ik een 'vaste opkoper' genoemd heb
als thuiswerk beschouwd moet worden. Echter, de gelijkenis met een
'commerciële handeling', of liever met een opeenvolging van dergelijke
handelingen, is dermate groot dat een opkoper op basis van een andere
wet (de 'Código de Comercio') waarschijnlijk wel staande kan houden dat
het beslist geen thuiswerk betreft (9). Er bestaat dus een duidelijk
manco in de wetgeving, want wat zelfs voor een leek meestal wel duidelijk zal zijn is het voor de wet kennelijk niet.
Laten we het definitieprobleem even voor wat het is, dan valt op te
merken dat de 'opdrachtgever' (zoals we dan maar zullen zeggen) in de
wet als werkgever wordt beschouwd. Daardoor gelden voor het thuiswerk
of 'trabajo a domicilio' meerdere regels. De beloning van het thuiswerk
mag niet minder zijn dan de beloningen die de uitbesteder in het eigen
bedrijf betaalt (en die moeten dus aan de minimumloon-regels voldoen).
De thuiswerker heeft recht op één betaalde rustdag per week en ook op
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betaalde vakantie. Sinds 1973 worden thuiswerkers ook voor de Wet op de
Sociale Zekerheid als 'asalariados' beschouwd en moet de uitbesteder
hen dus verzekeren bij het IMSS. Ook van belang is dat de tussenkomst
van 'intermediarios' verboden is; dat wil zeggen dat in geval van ketens van uitbesteding de oorspronkelijke opdrachtgever verantwoordelijk
blijft voor alle verplichtingen jegens de thuiswerkers. Tenslotte zij
vermeld, dat alle uitbestedingsovereenkomsten op papier vastgelegd dienen te worden (met daarop de overeengekomen voorwaarden), dat de Secretaria de Trabajo y Previsión Social (Ministerie van Arbeid) deze overeenkomsten moet controleren en dat de regionale minimumloon-commissie
van de overeengekomen beloningen op de hoogte moet worden gebracht.
Ten aanzien van de belastingwetgeving in Mexico kan gesteld worden dat
deze - zeker voor de leek - niet minder ingewikkeld is dan die van
andere landen. Noodgedwongen beperk ik mij daarom tot het vermelden van
een aantal hoofdelementen uit de 'Ley del Impuesto sobre la Renta' (wet
op de inkomstenbelasting), in de versie van 1984. Secundaire vormen van
belasting, zoals die op de toegevoegde waarde, laat ik dus buiten beschouwing.
Jaarlijks moet elke Mexicaan die inkomsten verwerft uit arbeid, (deelname in) een onderneming, of nog andere bronnen, aangifte hiervan doen
in de zogenaamde 'declaración anual'. Dat dient te gebeuren in de periode februan-april van het jaar volgend op dat waarin de inkomsten
genoten ?ijn. Over het totaal der inkomsten van een persoon wordt alleen belasting geheven voorzover het uitkomt boven het minimumloon op
jaarbasis. De tarievenschaal is progressief, zij het - zeker in vergelijking met een land als Nederland - in bescheiden mate; het hoogste
schijf tarief is bovendien slechts 55% ( Ю ) .
In de regel is de aanslag die resulteert uit de jaarlijkse aangifte een
eindafrekening, waarin één of meerdere vormen van reeds betaalde voorheffingen verrekend zijn. Zo wordt op lonen en salarissen en, in het
algemeen, alle inkomsten uit persoonlijke diensten in het kader van een
arbeidsrelatie, door de werkgever loonbelasting ingehouden. Dividenden
worden op het moment van uitbetaling belast met 55% dividendbelasting.
En over de netto-inkomsten uit 'actividades empresariales' (=brutoïnkomsten minus kosten, herinvesteringen en verliezen uit voorgaande
periodes) moet meerdere keren per jaar een voorlopige betaling verricht
worden. Ten aanzien van deze laatste vorm van belasting wordt een onderscheid gemaakt tussen 'contribuyentes mayores' en 'contribuyentes
menores'. De eerste betalen een hogere voorheffing en zijn verplicht
een veel uitgebreidere administratie bij te houden ( H ) . De grens
tussen beide categorieën lag in 1984 bij een totaal aan bruto-inkomsten
van 5 miljoen pesos; enkele van de additionele vereisten om als 'contribuyente menor' aangemerkt te kunnen worden zijn dat er niet meer dan
3 personen tewerk gesteld mogen zijn en dat de ondernemer/-neemster en
- indien gehuwd - ook zijn^haar huwelijkspartner, geen andere vorm van
'actividades empresariales' mogen verrichten.
Tot nu toe heb ik het alleen over persoonsgebonden vormen van inkomstenbelasting en voorheffingen gehad. Dit is natuurlijk niet de enige
vorm, want er is ook een vennootschapsbelasting. Deze wordt geheven
over het 'fiscale resultaat' van een vennootschap, dat is de winst na
aftrek van de herinvesteringen, de in de vorm van aandelen uitgekeerde
dividenden en de eventuele verliezen uit vorige jaren. De tarieven
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lopen weliswaar sneller op dan die van de persoonlijke inkomstenbelasting, maar het hoogste schijf tarief is lager, namelijk 42%. Dit type
inkomstenbelasting wordt opgelegd in de vorm van een aantal voorheffingen en een eindheffing, aan alle geregistreerde vennootschappen behalve
de coöperatieve. De laatste kunnen het behaalde resultaat namelijk
hoofdelijk verdelen; elk der coöperanten betaalt dan gewoon de persoonlijke inkomstenbelasting zoals hierboven beschreven.
In welke opzichten is de wet nu belangrijk voor de bestudeerde sector?
Ik denk dat de volgende punten met name genoemd moeten worden.
In de eerste plaats is er het feit dat de persoonlijke inkomstenbelasting werkelijk persoonlijk is: inkomsten van verschillende gezinsleden
worden niet bij elkaar opgeteld. Hoewel ook grotere ondernemers daar
voordeel bij kunnen hebben - zie het vierde punt hieronder - is dit
natuurlijk een gunstige zaak voor de kleine ondernemers/onderneemsters,
die vaak behoren tot een huishouden met meerdere bronnen van arbeidsinkomsten. Voor de meerderheid van hen geldt dat ze, als ze zich laten
registreren, uiteindelijk geen of maar weinig belasting zouden hoeven
te betalen. Weliswaar kunnen er (geringe) voorheffingen opgelegd worden, maar de jaarlijkse eindafrekening zou tot gehele of gedeeltelijke
teruggave moeten leiden gezien het lage niveau van de verdiensten. Zij
die meer verdienen dan het minimumloon kunnen het meerdere eventueel
herinvesteren, zodat ook geen belasting betaald zal hoeven te worden.
In die zin hoeft het belastingregiem de ontwikkelingsmogelijkheden niet
te verminderen.
In de tweede plaats blijkt ook in de belastingwetgeving een aparte
plaats ingeruimd te zijn voor de thuiswerk-eenheden. Deze vallen niet
onder de 'actividades empresariales' maar onder de persoonlijke arbeidsdiensten. Dit betekent dat uitbesteders en, naar mijn overtuiging,
ook vaste opkopers loonbelasting zouden moeten betalen voor de thuiswerksters. De laatste hoeven dan hooguit de jaarlijkse aangifte voor de
inkomstenbelasting te doen.
In de derde plaats is voor de kleinere eenheden die niet als thuiswerkeenheid aangemerkt kunnen worden (eenheden die wel voor een uitbesteder
of vaste opkoper werken maar zelf één of meer personen tegen betaling
tewerkgesteld hebben, alsmede zelfstandig producerende eenheden) het
onderscheid tussen 'contribuyente mayor' en 'contribuyente menor' van
belang. Wat gezien de relatieve eenvoud van de verplichtingen van de
contribuyente menor' op zich een gunstige regeling in de wet lijkt, is
dat toch minder - en minder vaak - dan men zou denken. De eis, dat noch
de ondernemer of onderneemster zelf, noch zijn/haar eventuele huwelijkspartner andere zakelijke activiteiten mag ontplooien, is een ongelukkige. Een voor zichzelf werkende borduurster bijvoorbeeld, wordt
daarmee voor de wet een 'contribuyente mayor' als haar man een paar
koeien heeft en daarvan de melk verkoopt. Dat zo iemand klandestien
opereert kan niemand haar kwalijk nemen. Daarnaast geldt ten aanzien
van de overige vereisten dat die zo gekozen zijn, dat het doormaken van
een succesvol groeiproces er niet eenvoudiger op wordt. Al bij een omvang van zo'n 5 personen zullen de meeste 'contribuyentes menores' ophouden 'menor' te zijn, omdat ze meer dan 3 personen tewerkgesteld hebben; dat is ruim vóórdat een omvang vanaf ca. 10 personen is bereikt,
waarvan in eerdere hoofdstukken is gezegd dat die wenselijk is gezien
de hoogte en de mate van zekerheid van de inkomens die dan mogelijk
zijn. Hoewel het op grond van bedrijfskundige overwegingen zeker van
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belang is dat er in geval van groei een behoorlijke administratie wordt
opgezet, lijkt het mij toch ongewenst daar hoge formele eisen aan te
stellen. Het schrikt een deel van de ondernemers ongetwijfeld af als ze
uitbreiding overwegen en zal andere ertoe verleiden in de (semi-)klandestiene sfeer te (blijven) opereren.
In de vierde plaats tenslotte is er het feit dat voor vennootschappen,
waartoe ook de S.A.'s ('Sociedades Anónimas') behoren, andere regels
gelden dan voor eenmanszaken of 'actividades empresariales'. Hiermee
wordt de grotere ondernemers de mogelijkheid geboden om bij relatief
hoge inkomsten toch vrij weinig belasting te betalen. Door meerdere van
de leden van hun huishouden op de loonlijst te zetten, kunnen ze een
deel van de inkomsten als 'loon' naar die personen sluizen; elk van
deze 'porties' apart wordt dan laag belast. Hierdoor hoeft er bij elkaar genomen veel minder belasting over betaald te worden dan wanneer
alle inkomsten uit de betreffende activiteit aan één persoon worden
toegerekend, zoals bij 'actividades empresariales' het geval is. Een
andere mogelijkheid om voordeel te behalen is de uitkering van dividend
aan de aandeelhouders of 'socios', als deze tenminste tot het huishouden van de ondernemer behoren; ook in dat geval ontstaat er een soort
vestzak-broekzak-constructie die tot reductie op de belastingaanslagen
leidt. Mocht er werkelijk heel veel verdiend worden, zodat deze taktieken weinig effect hebben, dan is het altijd nog zo dat het maximale
schijftarief voor de vennootschapsbelasting (42%) lager is dan dat voor
de inkomstenbelasting (55%). Het logische gevolg van dit alles is dat
niet alleen de middelgrote en grotere bedrijven in de sector de vennootschapsstatus bezitten, maar ook een deel van de kleine bedrijfjes
(zie ook par. 6.3.2): de progressie in de belastingtarieven kan zo voor
een belangrijk deel geneutraliseerd worden.
Ter afsluiting moet erop gewezen worden dat de wetten en voorschriften
zoals hier behandeld geen statisch, onveranderlijk gegeven vormen. Dit
is daarom van belang, omdat er in het recente verleden een aantal belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. Deze maken, dat de groei van
kleinschalige eenheden er niet gemakkelijker op is geworden. Zo zijn er
in de arbeidswetgeving nieuwe regels toegevoegd aan de reeds bestaande
(zoals die welke betrekking hebben op de scholingsverplichting en de
bijdrage aan het huisvestingsfonds; zie hierboven), waardoor het in
dienst nemen van loonarbeidskrachten op papier duurder is geworden.
Daarnaast is het zo, aldus de directeur van de Kredietunie, dat de
belastingtarieven in de loop der tijd gestegen zijn; ook op dit punt is
de barrière voor groei dus hoger geworden, omdat men gehouden zal zijn
meer belasting af te dragen dan vroeger in een vergelijkbare situatie
het geval is geweest.

11.3.1.2

Naleving en controle

Helaas kost het weinig moeite te constateren dat de Mexicaanse wetgeving - zeker de Wet op de Arbeid - weliswaar modern en progressief is,
maar tegelijkertijd ook weinig realistisch. Zeker driekwart van de
particuliere bedrijvigheid zou ophouden te bestaan als aan alle voorschriften voldaan zou worden. De produktiviteit en de efficiëntie in
het grootste deel van het midden- en kleinbedrijf in Mexico is namelijk
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onvoldoende om de kosten die daar mee gemoeid zouden zijn op te kunnen
brengen. Omdat ze opereren op markten waar ze moeten concurreren met
grote, moderne en hoog-produktieve vormen van bedrijvigheid, kunnen ze
die kosten immers niet doorberekenen in de prijzen. Het gevolg is dat
op grote schaal gezondigd wordt tegen de formele spelregels en dat de
overheid niets anders kan doen dan daar slechts in beperkte mate tegen
op te treden.
Gezien deze situatie dringt zich de vraag op, wanneer de overheid wel
handelend optreedt en wanneer niet. Gevreesd moet worden dat wanneer de
wettelijke voorschriften geen algemeen richtsnoer (kunnen) zijn, maar
slechts een nastreefwaardige ideaal-situatie beschrijven, juist datgene
gaat gebeuren wat de wetten trachten te voorkomen: dat het economisch
gebeuren geregeerd wordt door het recht van de sterkste. De overheid
moet immers zelf de wetten overtreden, want ze kan haar taken niet vervullen op een wijze waartoe ze door diezelfde wetten verplicht wordt.
Daardoor wordt ze manipuleerbaar en is het onvermijdelijk dat de sectoren met de grootste onderhandelingskracht verreweg de meeste invloed op
haar beleid kunnen uitoefenen. Welke sectoren dat zijn laat zich gemakkelijk raden.
In de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes worden de
hierboven beschreven regels zo veelvuldig overtreden dat, men zich zowel ten aanzien van de belastingwetgeving als de arbeidswetgeving moet
afvragen of er wel eenheden zijn die er zich volledig aan houden.
Afgaande op het enquêtemateriaal lijdt het geen twijfel dat kleinschalige eenheden zich zelden of nooit melden als belastingplichtige. Van
de 41 geïnterviewden wilden er A geen antwoord geven op de vraag die
hierop betrekking had en gaven de overige te kennen dat ze niet betaalden. Voor de kleine bedrijfjes is het al moeilijker zich verborgen te
houden, al zal het percentage dat niet geregistreerd is waarschijnlijk
wel hoger liggen dan onder de door mij geïnterviewde; daarvan waren er
slechts 2 van de 13 niet ingeschreven. De wel geregistreerde trachten
meestal toch een groter of kleiner deel van hun inkomsten te verbergen.
Van de middelgrote en grotere bedrijven mag gevoeglijk aangenomen
worden dat ze alle geregistreerd zijn. Evenzeer kan men er echter van
uitgaan, dat ze alles doen om zo weinig mogelijk te betalen. Volgens de
voor de industriële ontwikkeling van de deelstaat verantwoordelijke
functionaris wordt er bijvoorbeeld ontzettend veel belasting ontdoken
doordat veel verkopen niet gefactureerd worden. Indien nodig, schuwt
men er soms ook niet voor een poging tot omkoping te doen.
In Hoofdstuk 6 hebben we het al gehad over de arbeidsvoorwaarden van
loonarbeidskrachten. Daar bleek al dat de Wet op de Arbeid zeer veelvuldig overtreden wordt, zowel wat betreft de hoogte van de directe
betalingen, als de verzekering bij de Seguro Social. De kleinere eenheden - de kleinschalige die betaalde krachten in dienst hebben alsmede
een deel van de kleine bedrijfjes - zondigen daarbij op alle punten. De
grotere gaan met name voorbij aan de voorschriften betreffende de secundaire voorwaarden (de hoogte van de lonen is meestal wel min of meer
conform de wet), terwijl ze tevens veel te weinig winst uitkeren aan de
arbeiders - ze verbergen immers een deel van hun inkomsten. Bovendien
omzeilen ze de beschermingsregeling tegen onterecht ontslag meestal
gemakkelijk. De werknemer moet namelijk zelf kunnen aantonen dat het
ontslag onterecht was en dat is meestal niet gemakkelijk (zijn/ haar
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collega's zullen meestal weigeren te getuigen, uit angst zelf ontslagen
te worden); bovendien schijnt het zo te zijn dat de instantie waar het
ontslag aangevochten moet worden nogal gemakkelijk de zijde van de
werkgever kiest.
Aangaande de verplichtingen van uitbesteders en opkopers jegens de degenen die voor hen thuiswerk verrichten stelde ik in het vorige hoofdstuk reeds, dat de voorschriften dienaangaande met handen en voeten getreden worden. Zelfs het voldoen aan maar één van die voorschriften is
al een uitzondering. Hoe droevig het gesteld is met de naleving van de
wet op dit punt, moge blijken uit het feit dat in februari 1984 welgeteld 2 (!) uitbestedingsovereenkomsten op papier gezet en bij het STPS
aangemeld waren. De thuiswerkers zijn, zo moet men concluderen, kennelijk vogelvrij.
De overheidsinstanties in Aguascalientes die verantwoordelijk zijn voor
de controle op de naleving van de wetten en voorschriften zijn maar al
te bekend met het feit dat er veelvuldig tegen gezondigd wordt. Wanneer
ze overtredingen signaleren doen ze regelmatig een oogje dicht. In feite hebben ze altijd al het nodige door de vingers gezien om de werkgelegenheid en de groei daarvan niet te bedreigen. Mede dankzij deze
houding van de overheid heeft de sector zo enorm kunnen groeien en zijn
er een groot aantal redelijk stabiele en volgens de voorschriften beloonde arbeidsplaatsen gecreëerd.
In de begintijd van de opkomst van de sector, in de jaren '50, was er
in feite helemaal geen controle; niemand hield zich dan ook aan de
wettelijke regels, aldus de directeur van de Kredietunie. De Seguro
Social (of IMSS) begon pas enigszins op te treden in het begin van de
jaren '60. Ook de fiscale controle is volgens dezelfde informant van
tamelijk recente datum en de controle op de minimumloon-voorschriften
was vroeger ook minder dan nu het geval is. Als er in die tijd al controles gehouden werden, dan ging dat zonder onderscheid te maken tussen
de ene eenheid en de andere. De verschillende eenheden waren ook in
grote meerderheid van geringe omvang en hadden gelijkgestemde belangen,
in de zin dat ze allemaal wilden dat de overheid zo weinig mogelijk
controles uitvoerde.
Tegenwoordig, dat wil zeggen sedert het midden van de jaren '70, is
de overheid in de ogen van een aantal informanten op selectieve wijze
strenger gaan controleren, op aandrang van een aantal grote ondernemers. Vooral kleinere bedrijfjes en werkplaatsen en soms ook middelgrote bedrijven zijn volgens hen het slachtoffer. Het is moeilijk na te
gaan of deze beweringen kloppen. Dat de controle in het algemeen strenger is wordt door niemand ontkend; de verbeterde economische situatie
in de deelstaat heeft ook de nodige ruimte gecreëerd om de werkgevers
wat meer onder druk te zetten en om ze te bewegen zich beter aan de
voorschriften te houden. Dat de grotere daarbij worden ontzien, wordt
echter betwist. De voor de industriële ontwikkeling verantwoordelijke
functionaris vertelde mij dat ze niet minder streng gecontroleerd worden, maar wel bepaalde gunsten kunnen krijgen, zoals uitstel van betaling. Ook is het voor hen gemakkelijker om de controlerende ambtenaar/
ambtenaren om te kopen. Het zou natuurlijk niet onlogisch zijn, als er
inderdaad op selectieve wijze strenger gecontroleerd wordt. De grote
ondernemers kunnen immers hun persoonlijke relatienetwerken benutten om
zachte drang in die richting uit te oefenen. Bovendien hebben ze een
krachtig dreigmiddel in handen: de installaties van hun bedrijven rela-
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tief makkelijk verplaatst worden naar locaties buiten de staat, hetgeen
met het verlies van vele tientallen of honderden arbeidsplaatsen per
geval gepaard zou gaan. Hetzelfde gevaar - het verloren gaan van vele
arbeidsplaatsen - dreigt bovendien ook indien deze ondernemers zich uit
de produktie zouden terugtrekken en de vrijgemaakte kapitalen hetzij
improduktief (in onroerend goed bijvoorbeeld), hetzij buiten de deelstaat zouden herinvesteren.
Wat de waarheid in deze ook zijn mag, feit blijft - en dat is voor deze
studie het belangrijkst - dat de controle op de naleving van de wettelijke voorschriften in het algemeen strenger is geworden. Op dit punt
bestaan er geen verschillen van mening. Merkwaardig daarbij is echter,
dat er op de naleving van de uitbestedingsvoorschriften (nog steeds)
vrijwel geen toezicht is. De STPS in Aguasca]lentes heeft maar 3 inspecteurs in dienst en die moeten ook nog allerlei andere zaken in de
gaten houden. Waarom dit zo is, is mij niet erg duidelijk. Mijn indruk
is, dat in het algemeen de neiging bestaat de eenheden die aangenomen
werk doen toch als zelfstandig of 'werkend voor eigen rekening te
beschouwen, in weerwil van wat de wet hierover zegt. Resultaat van deze
ontwikkeling voor de kleinschalige eenheden is in de eerste plaats, dat
het vergeleken met vroeger minder eenvoudig is geworden om dankzij het
klandestiene bestaan kapitaal te accumuleren en de produktie uit te
breiden; de kans op ontdekking door inspecteurs van de Seguro Social en
'Hacienda' (waaronder de belastingdienst ressorteert) is groter en men
zal dus eerder tot registratie moeten overgaan. In de tweede plaats
hoeft men zoals de zaken er nu voorstaan niet op de steun van de overheid te rekenen bij het bedingen van betere betalingen en meer stabiele
overeenkomsten bij de uitbesteders of vaste opkopers; eerder lopen de
afhankelijke eenheden het risico door diezelfde overheid betrapt te
worden op 'klandestien (zelfstandig) ondernemerschap'.

11.3.2

Het overheidsbeleid

In Hoofdstuk 4 werd al aangegeven dat het overheidsbeleid in de deelstaat Aguascalientes ten aanzien van de economische ontwikkeling in het
algemeen vooral tot doel heeft, het ïndustrialiseringsproces te ondersteunen en te stimuleren. De infrastructuur is de laatste jaren sterk
verbeterd, er is een nieuw industriepark aangelegd, men heeft bereikt
dat de gaspijpleiding Salamanca-León tot aan de stad Aguascalientes is
doorgetrokken en men voert een actief wervingsbeleid.
Wat opvalt aan dit beleid is, dat vooral op grootschalige industrialisering wordt gemikt. Dit is ook de mening van een informant die dicht
bij het gebeuren van de diverse overheidsdepartementen staat:
'De kleine en middelgroLo industrie heeil alleen in woorden de inLeresse van de
overheid, de feilen wijzen uit dat /e weinig steun ontvangt.

Het beleid dat in recente jaren ten aanzien van de kleding- en textielartikelensector is gevoerd, wijkt niet of nauwelijks af van het algemene
beleid. Om dit aan te tonen kunnen we het beste beginnen met het aanhalen van fragmenten uit twee geschreven bronnen uit de beginjaren '70.
In een (niet-openbaar) schrijven van één van de deelstaatdepartementen
aan de federale overheidsinstelling die in die tijd belast was met het
voorbereidend onderzoek voor het opzetten van coöperatieve werkplaatsen
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op het platteland (ook in Aguascalientes), wordt het volgende gesteld:
'Volgens door de Algemeen Secretaris v.in de deelstaatregering verstrekte informatie is de oprichting aanstaande van de Kredielunie voor het Ambacht; deze
dient de ambachtelijke produktie in Aguascalientes pen impuls te geven door haar
financieel te ondersteunen en ''maquila'1 te vermijden door middel van directe
verkoop via deze Unie.'

En in een studie uit 1974 van een economisch onderzoeksbureau (Bufete
de Estudios Económicos, 1974: 33,34) lezen we dat in het 'Programa de
Desarrollo Económico y Social del Estado' de volgende beleidslijnen
uitgezet zijn:
de vorming van een 'Instituto para la Promoción y Fomento de las
artesanías del Deshilado, Bordado y Vestido de Aguascalientes';
het bevorderen van de ontwikkeling van de sector op basis van coöperatieve ondernemingen;
het bevorderen van de ontwikkeling van speciaal de grotere bedrijven (de 'establecimientos fabriles').
De vraag die gesteld moet worden luidt: wat is er van de hierboven aangekondigde vormen van overheidsbeleid daadwerkelijk uitgevoerd?
Het zojuist genoemde onderzoeksbureau weet in dezelfde studie aangaande
de eerste van de bovenstaande beleidslijnen nog te melden dat het genoemde Instituut reeds per overheidsdecreet opgericht is en officieel
aangekondigd is in de Staatskrant van de deelstaat van 22-4-1968, maar
tot op het moment van schrijven nog niet in werking was getreden (idem:
33). Welnu, dat Instituut is ook daarna niet in werking gezet. En hetzelfde geldt voor de Kredietunie voor kleinschalige ambachtelijke producenten die het systeem van (klandestiene) maquila zou moeten ondermijnen. De reden voor deze gang van zaken geeft een hoge overheidsfunctionaris:
'Met dLe voorstellen is niets gedaan, hoewel er miljoenen voor beschikbaar waren; de giotere, industriële ondernemers wilden het niet, /e wilden geen inmenging van de overheid.'

Het zou juister zijn om te stellen dat de grotere ondernemers alleen op
dit punt, dat van de ondersteuning van de kleinschalige produktie-eenheden, geen inmenging wilden (omtrent de redenen kan ik alleen speculeren; het meest voor de hand ligt dat ze een concurrentiedreiging voelden en dat een deel van hen er zelf direct belang bij had dat het maquilasysteem niet ondermijnd werd). Het blijkt immers, dat ze op andere
punten wel degelijk inmenging geduld hebben en ook zelf gevraagd hebben. De zojuist geciteerde functionaris vertelde bijvoorbeeld ook dat
een bedrijf als Bordados Maty hulp komt vragen (en die soms ook krijgt)
op momenten dat het in problemen verkeert, buiten de normale wegen om.
Illustratief is ook het bericht dat in het dagblad 'Heraldo de Aguascalientes' verscheen (12-12-1982) en dat (verkort weergegeven) luidde:
... de К ledingindustriekamcr heeft in een bijeenkomst met de gouverneur van de
staat geweien op de nood7aak om meer (financiële) steun van de overheid te ontvangen, om te kunnen blijven groeien. Ue gouverneur op zijn b e u n , heelt de zaak
onder de aandacht van de President van de Republiek gebracht en gewezen op het
enorme economische belang van de sector voor de stad en de regio Aguascalientes.
De President heeft besloten dat NATlNbA alle financiële steun zal verlenen waar
de leden van de Kamer om vragen. In een bijeenkomst van vertegenwoordigers van
ΝΛ1 INSA, de deel staal regering en de Kamer, /uilen de plannen nader uitgewerkt
woiden.'

Andere voorbeelden van 'inmenging' in de zaken van de grotere onderne
mers in de sector zijn gemakkelijk te vinden. Zo is de deelstaatrege-
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ring direct bij de Kredietunie betrokken, omdat ze één der oprichters
en aandeelhouders is; de gouverneur is dan ook lid van de 'Consejo de
Administración', de Raad van Bestuur. Opvallend is ook de in Hoofdstuk
8 genoemde actie van de gouverneur, die erin resulteerde dat op een
moment van grote deviezenschaarste, voor 1,4 miljoen dollar aan onderdelen geïmporteerd mocht worden ten gunste van de leden van de Kledingindustriekamer. En wat zeker vermelding verdient, zijn de initiatieven die ontplooid zijn om voor de grotere bedrijven nieuwe afzetmogelijkheden te creëren. In Tijuana en Mexicali, in de noordelijke
grensstrook, heeft men geholpen een tweetal zeer succesvol verlopen
exposities te organiseren. In het verlengde hiervan werden begin '84
twee nieuwe activiteiten aangekondigd: het opzetten van een expositie
in Ciudad Juárez en de aankoop in een van de belangrijkste commerciële
zones van het Distrito Federal van een gebouw dat als expositie- en
verkoopruimte voor de kledingindustrie van Aguascalientes kan gaan
dienen (Hidrocálido, 4 en 9 januari 1984). En tenslotte heeft men de
nodige moeite gedaan om handelaren in de V.S. te interesseren voor de
Produkten van de sector, in het bijzonder die van de grote bedrijven.
Zo had men in januari '84 een aantal belangrijke kledinghandelaren uitgenodigd naar de stad, waar ze rondgeleid zijn in enkele grote fabrieken. De eigenaresse van Bordados Maty (een van de bezochte bedrijven)
sprak daarop haar grote waardering uit voor 'het goede promotie-werk'
van de gouverneur en zijn mensen. Het is evident dat aan het beleid ter
bevordering van de ontwikkeling van 'establecimientos fabriles' zeer
goed uitvoering gegeven is!
Blijft over de tweede van de hierboven genoemde beleidslijnen van het
'Programa de Desarrollo Económico y Social del Estado', namelijk het
bevorderen van de ontwikkeling van de coöperatieve ondernemingen. Daarvan moet helaas gezegd worden dat er erg weinig van terecht is gekomen,
net als van de eerste. In 1984 was er één coöperatief confectie-atelier
waar de overheid in het kader van het UAIM-programma direct bij betrokken was (dit is een overheidsprogramma dat het initiëren en ondersteunen van agrarische en nijverheidsactiviteiten van vrouwen op het platteland behelst; doel is er mogelijkheden voor inkomensverwerving te
creëren). De machines voor dit atelier zijn door de deelstaatregering
ter beschikking gesteld en ook het contract met de uitbesteder waarvoor
het atelier opdrachten is gaan uitvoeren is het werk van de overheid
geweest. Of het atelier levensvatbaar is, moet ernstig worden betwijfeld. Zo was er sprake van een nogal schaamteloze contractbreuk van de
kant van de uitbesteder zonder dat daar tegen opgetreden is, reden
waarom het werk al vanaf begin '83 volledig stil lag (zie ook Tonen,
1984). Vergelijkbare initiatieven in de eerste helft van de jaren '70,
in het kader van het FONAFE-programma (12), liepen slechts op een
verspilling van (spoorloos verdwenen) overheidsgelden uit. Tenslotte
heeft er enkele jaren een grote coöperatieve fabriek gedraaid, met
bijna 200 (werkende) leden. Deze is ten onder gegaan aan incompetentie
van haar leden en door het ontvreemden van fondsen door een aantal
hunner, aldus het hoofd van het departement dat voor de industriële en
commerciële ontwikkeling in de deelstaat verantwoordelijk is. Weliswaar
bestonden er plannen om met de steun van de Banco Interamericano de
Desarrollo en onder leiding van ervaren en goed opgeleide kaderleden
(van buiten de groep van coöperanten) een nieuwe poging te doen, maar
of deze uiteindelijk ook uitgevoerd zijn, is mij niet bekend.
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Het beeld dat aldus van het overheidsbeleid ten aanzien van de sector
naar voren komt, is weinig hoopgevend voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden. Dit beleid is als het
ware meegegroeid met de bedrijven die enkele decennia geleden klein begonnen en tot de leiders van de sector /ïjn uitgegroeid. Deze bedrijven
kregen toen al de steun van de overheid in de deelstaat en krijgen die
nu nog steeds. Hoop kan men natuurlijk altijd blijven koesteren en wat
dat betreft zijn de activiteiten van het PAI-kantoor in de stad vrij
positief te beoordelen (zie Hoofdstuk 8, par. 8.5). Ironisch genoeg
valt dit kantoor echter niet onder de directe verantwoordelijkheid van
de deelstaatregering. Hoe het zal aflopen (of al afgelopen is) met het
FOGAPRO-programma (idem, par. 8.6.4), valt moeilijk te voorspellen. Ik
heb er mijn twijfels echter al over geuit en het meest waarschijnlijk
is in mijn ogen dat ook dit initiatief voor de kleinere eenheden een
kort leven beschoren zal zijn, net als zijn voorgangers.

11.4

De invloed van ideologische factoren

Op minstens 4 manieren zijn ideologische factoren van belang voor het
functioneren van de kleding- en textielartikelensector in de regio
Aguascalientes. In alle vier de gevallen is de invloed ervan op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden bepaald ongunstig.
In de eerste plaats wordt de voorkeur die vele in de sector werkzame
vrouwen hebben voor het thuiswerk, in belangrijke mate beïnvloed door
dit type factoren. Dat geldt zowel voor getrouwde als niet getrouwde
vrouwen.
De plaats van de getrouwde vrouw is in het huis en de huishouding, zo
is de algemene opvatting. Deze wordt in stand gehouden door belangrijke
instellingen als de Kerk en door de media. De lokale dagbladen bijvoorbeeld nemen in hun 'páginas sociales' vrijwel dagelijks foto's met een
verhaaltje op van de 'maiden-parties' van meisjes uit de betere kringen; deze worden steevast aangeduid als 'futura ama de casa' (toekomstige huisvrouw). Ook het 'machismo' speelt natuurlijk een belangrijke
rol in deze. Mannen achten het in het algemeen niet aanvaardbaar dat
hun partner buitenshuis werkt en zeker niet dat zij méér verdient dan
hijzelf; de buitenwereld zou wel eens kunnen denken dat hij zijn gezin
niet kan onderhouden of dat hij thuis niet de baas is...
Ook vele niet-getrouwde vrouwen zijn gebonden aan het huis en de directe omgeving, zoals we ook in Hoofdstuk 9 al zagen: ongehuwde dochters
worden in de grote meerderheid van de huishoudens op het platteland
zeer kort gehouden wat hun bewegingsvrijheid betreft. De normen en
waarden zijn daar vaak erg conservatief, zeker op het vlak van de zeden. De belangrijkste autoriteiten in de plattelandsgemeenschappen, de
kerkelijke ambtsdragers, getroosten zich vaak veel moeite om dit conservatisme zo goed mogelijk in stand te houden. Zeker in de Los Altosregio van Jalisco, die altijd al sterk rechts-religieus geweest is,
lukt dat ook uitstekend. De Kerk maakt zich op die manier tot bondgenoot van de uitbesteders en opkopers.
Terwijl sommige normen, waarden en ideeën weinig veranderen of zelfs
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welhaast onveranderlijk lijken, zijn andere aan snelle erosie en verandering onderhevig. In het consumptie- en koopgedrag van het publiek
worden eigen, Mexicaanse gewoonten en voorkeuren steeds meer verdrongen
door (vaak superieur geachte) westerse. Westerse mode kleurt in toenemende mate het straatbeeld, naambekendheid van de producent speelt een
steeds grotere rol en beide te zamen geven status aan de drager. Ook
hier is de invloed van de media uitzonderlijk belangrijk; in dit geval
echter niet in het vertragen of voorkómen van veranderingen maar juist
in het versnellen ervan.
De bedrijven in Aguascalientes hebben op deze ontwikkeling nauwelijks
of geen invloed, ze volgen haar alleen maar. Slechts enkele grote bedrijven zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden om het consumentengedrag via reclame te beïnvloeden en van de machtige rol die de
media daarbij vervullen. Ze hebben op bescheiden schaal en voornamelijk
op lokaal niveau pogingen ondernomen die mogelijkheden te benutten.
Voor de kleinschalige eenheden hebben de veranderende gewoonten met
name consequenties voorzover ze betrokken zijn bij de produktie van de
traditionele produkten, de 'bordados' en 'deshilados'. De afzetmogelijkheden hiervoor worden er niet florissanter op.
Een derde punt waar ik op wil wijzen is dat in het overheidsbeleid
ideologische elementen niet ontbreken. Dit beleid wordt duidelijk mede
gestuurd door het geloof in vooruitgang en ontwikkeling volgens het
westerse model van concentratie van kapitaal en arbeid in grootschalige
produktie-eenheden, de toepassing van moderne technologieën en kapitalistische eigendoms- en produktieverhoudingen. De rol van de overheid
is vooral ondersteunend (kredietverschaffing, opbouw van de noodzakelijke infrastructuur, voorkomen en beheersen van conflicten die uit dit
model voortkomen) en soms ook controlerend, om in naam van de sociale
gerechtigheid de scherpe kantjes er een beetje af te slijpen.
Op dezelfde ideologische lijn zitten - zonder twijfel uit puur eigenbelang - ook de grotere ondernemers, alsmede de kleinere die groot hopen te worden. Hoge overheidsfunctionarissen en kapitalistische ondernemers 'bevruchten' elkaar over en weer in hun denken en overtuigingen;
de veelvuldige sociale contacten en ook de economische banden tussen
vertegenwoordigers van beide categorieën staan daar borg voor. Dat in
die situatie de kleine bedrijfjes en werkplaatsen in het overheidsbeleid een ondergeschikte plaats innemen, is volstrekt logisch.
Tenslotte is het nuttig de rol van de (katholieke) Kerk in de verspreiding van conservatieve ideologische opvattingen nog eens te benadrukken. Behalve ideeën over de rol en de plaats van vrouwen predikt de
Kerk in de regio ook berusting, onderdanigheid en acceptatie van de
bestaande economische en sociale verhoudingen. Dit blijkt uit een (niet
gepubliceerde) analyse van een groot aantal preken, van de hand van een
sociologe uit Aguascalientes. Terwijl de ondernemers zich inzetten voor
de Kerk (zie 11.2.2 hierboven), wendt de Kerk dus haar invloed aan om
de positie van die ondernemers te verdedigen. Op effectieve wijze helpt
de Kerk te voorkomen, dat vormen van verzet van loonarbeidskrachten of
van onderlinge organisatie van thuiswerkers een kans krijgen. De 'theologie van de bevrijding' lijkt aan de regio Aguascalientes voorbij te
zijn gegaan...
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11.5

Vergelijking met verwante studies

De informatie omtrent de relaties met de 'bovenbouw' van de maatschappelijke organisatie is in de meeste van de geraadpleegde studies ronduit mager. Vaak komen slechts enkele aspecten aan de orde, en dan nog
voornamelijk 'en passant'. De basis voor vergelijking is daarom op
meerdere punten wat smal. Met het doen van al te stellige uitspraken
aan de hand van het beschikbare materiaal is derhalve voorzichtigheid
geboden.
Aan het nut c.q. benutten van persoonlijke relaties voor de kleinschalige produktie in de sector wordt door een viertal auteurs gerefereerd.
Bij Schmitz en Camargo (over Petrópolis, Brazilië) lezen we dat familieleden en buren behulpzaam kunnen zijn als het erom gaat het breien
onder de knie te krijgen (1979: 18,19) en De Paiva Abreu vertelt dat
buren en vrienden wel eens bijspringen als de thuisnaaisters die zij
bezocht in Río de Janeiro het erg druk hebben (1982:11). Weinig schokkende informatie, die er niet op wijst dat voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden de persoonlijke relaties van
hun eigenaren/eigenaressen van wezenlijk belang zijn. Dat ligt anders
bij hetgeen Lallson vermeldt, namelijk dat de ondernemers in Guadalajara die erop uit zijn om betaalde krachten onder klandestiene voorwaarden in dienst te nemen zich daartoe met succes wenden tot familieleden
en vrienden; hier vergroot het benutten van het persoonlijke relatienetwerk de mogelijkheid kapitaal te accumuleren voor verdere groei (zie
verder ook Hoofdstuk 6, waar we het al over het nut - voor de eigenaar
- van de 'semi-kapitalistische' organisatie hebben gehad). Alonso tenslotte besteedt aandacht aan de relaties tussen verschillende producenten onderling. Hij stelde vast dat de thuiswerksters in Nezahualcoyotl
vaak wel andere thuisnaaisters kennen, maar nooit de koppen bij elkaar
steken; ze vertrouwen elkaar niet omdat ze in feite concurrentes zijn
(ze dingen naar de 'gunsten' van dezelfde uitbesteders) en vanwege hun
'underground'-situatie. In schril contrast hiermee is het feit dat hun
werkgevers, de uitbesteders in het centrum van het Distrito Federal,
mede dankzij hun gemeenschappelijke etnische achtergrond wèl veelvuldig
met elkaar contact hebben: ze wisselen onderling informatie uit en
komen regelmatig bijeen om afspraken te maken over de te betalen stuktarieven, de overige condities voor de naaisters, alsmede de modellen
en stijl van de te vervaardigen kleding (1979:13,106,107). We zien hier
een zekere overeenkomst met de situatie in Aguascalientes, waar de
kleintjes elkaar in het algemeen ook niet voldoende lijken te vertrouwen om tot enige vorm van samenwerking te komen, terwijl onder de grotere ondernemers wel menig contact onderhouden wordt.
Ten aanzien van de aansluiting bij belangenorganisaties onderstrepen
zowel Alonso (1979:129) als Lailson (1980:79) de bevinding dat de
industriekamers in Mexico niet als belangenbehartigers van de kleine
ondernemers gezien kunnen worden. De eerste meent zelfs dat van de
Kledingindustriekamer een bedreiging uitgaat voor die naaisters die
betaalde krachten in dienst hebben, omdat de 'Big Enterprises' - die
voorstanders zijn van strengere controle op klandestiene loonarbeid de Kamer domineren.
Uit hetgeen door enkele auteurs vermeld wordt ten aanzien van de houding van de vakbonden blijkt dat deze zich, net als in Aguascalientes
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het geval is, weinig gelegen laten liggen aan het lot van de kleinschalige eenheden. De vakcentrales in Mexico hebben de thuisnaaisters in
'Neza' niets te bieden, aldus Alonso; publiekelijk (in de kranten) bekritiseren ze regelmatig de uitbuiting van de thuiswerkers, maar daar
blijft het verder bij (1979:190). In Brazilië is er een bond van kledingindustrie-arbeiders, maar deze vecht m e t voor betere condities
voor de thuiswerkers (De Paiva Abreu, 1982:15). En in Argentinië doet
zich de merkwaardige situatie voor dat er weliswaar een vakbond speciaal voor de thuiswerkers bestaat (het 'Sindicato de Trabajadores y
Talleristas domiciliarios'), maar dat de vakbeweging in dat land zodanig in elkaar steekt, dat de belangen van deze mensen toch niet verdedigd worden (hoe de vork precies in de steel zit legt Schmukler niet
uit, omdat dat een verhaal apart zou worden; 1979:312, 341).
Alonso, De Paiva Abreu en Sara Lafosse hebben zich nog afgevraagd of
onderlinge organisatie van thuiswerkers - los van de bonden en niet
persé gebaseerd op bestaande sociale relaties - tot de mogelijkheden
behoort. De beide eerste menen dat dit niet het geval is; Alonso vanwege dezelfde factoren die het gezamenlijk opereren van naaisters die
elkaar kennen of elkanders buren zijn verhinderen, De Paiva Abreu omdat
ze er achter kwam dat de thuiswerksters elkaar maar weinig tegenkomen
en omdat pogingen die in het verleden al gedaan zijn schipbreuk hebben
geleden (1979:270,271; resp. 1982:15). Van Sara-Lafosse echter horen we
een ander geluid: ze noteerde bij maar liefst 68% van de thuiswerksters
die ondervraagd zijn in een zevental steden in Perú dat ze er wel wat
in zagen om met lotgenotes een front te maken tegen de uitbesteders, of
ook om gezamenlijk een zelfstandige (coöperatieve) onderneming te beginnen (1982:97). Of ze daadwerkelijk stappen in die richting zouden
gaan ondernemen wordt echter niet duidelijk. Zodoende valt ook niet te
zeggen in hoeverre de bevindingen van deze schrijfster afwijken van die
van de beide andere auteurs.
De elementen uit de arbeids- en de belastingwetgeving die hiervoor
genoemd zijn voor Aguascalientes zijn natuurlijk ook elders in Mexico
relevant. Ze vormen dus tevens het wettelijk kader voor de eenheden in
Nezahualcoyotl en Huexotla bij Mexico-stad, in Guadalajara en op het
platteland van Noordoost-Guanajuato.
Opvallend is dat ook in de arbeidswetgeving van een aantal andere Latijnsamerikaane landen artikelen zijn opgenomen die de thuiswerkers beschermen. Bij Sara-Lafosse en De Paiva Abreu kunnen we lezen dat thuiswerkers in Perú resp. Brazilië voor de wet volledig gelijkgesteld zijn
met interne loonarbeiders. Of dat in Argentinië ook zo is, wordt uit de
studie van Schmukler niet duidelijk; wel maakt ze melding van het feit
dat er door zogenaamde 'comisiones de salarios' per artikel een minimumtarief voor thuiswerk vastgesteld moet worden (1979:340).
Een andere opmerking over de legale aspecten van thuiswerk die het vermelden waard is, is die van Schmitz & Camargo; zij bemerkten dat de
eisen die het legaal opereren aan de kleine aannemende ondernemer
stelt, te hoog worden bevonden, vanwege de lage tarieven die voor
thuiswerk gehanteerd worden; de belastingverplichtingen en de verplichte betaling van sociale verzekeringspremies zouden namelijk een
verhoging van de produktiekosten met ongeveer "20% betekenen (1979:23,
25). Ik denk dat er hier vanuit wordt gegaan dat in de praktijk de aannemende eenheden als zelfstandige entiteiten beschouwd zullen worden en
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niet als thuiswerkeenheden. Volgens De Paiva Abreu vormen de genoemde
eisen namelijk een 'strong deterrent' voor de naaisters in Rio die
overwegen zich als zelfstandig onderneemster te laten registreren
(1982:12) (13).
Uit hetgeen in de literatuur naar voren gebracht wordt omtrent de naleving van de wettelijke voorschriften en de controle daarop, kan worden
opgemaakt dat het daarmee in het algemeen nogal droevig is gesteld. Een
eerste opmerking in dit verband is dat vele eigenaren/eigenaressen van
kleinschalige eenheden waarschijnlijk niet weten wat hun rechten en
plichten feitelijk zijn. Onbekendheid met de relevante wetgeving werd
zowel onder de naaisters in 'Neza' geregistreerd als onder de thuiswerksters in Río. Van de verplichtingen heeft men een vaag idee, maar
van de rechten die de arbeidswetgeving toekent aan thuiswerkers heeft
men geen weet (Alonso, 1979:12 en De Paiva Abreu, 1982: 12). Er lijken
weinig redenen te verzinnen waarom dat elders anders zal zijn.
Misschien is het maar goed ook dat thuiswerkers vaak niet weten wat hun
rechten zijn, want er wordt in geen enkele der studies melding gemaakt
van naleving van de op dit punt zo mooie wetgeving. Niemand in Mexicostad maakt zich druk om de legale status van de thuisnaaisters, aldus
Alonso (1979:190). In Brazilië wordt de gelijkstelling niet verder
uitgewerkt in specifieke voorschriften voor minimum-tarieven, wijze van
controle, etc. De uitbesteders in Río reageren hier meestal op door de
relaties met de thuiswerksters in de klandestiene sfeer te trekken en
steeds meer ook door de thuiswerksters aan te sporen zich te laten registreren als zelfstandig onderneemster (waar de meeste overigens niet
op ingaan; De Paiva Abreu, 1982:12). In Peru is ondanks de fraaie wetgeving niets te merken van enige werkelijke bezorgdheid over de positie
van de thuiswerksters. Dat de uitbesteders zich er niet druk om maken
(slechts 3% van de geïnterviewde thuisnaaisters was verzekerd door de
uitbesteder) kan men verwachten, maar dat het Ministerie van Arbeid
bijna een halve eeuw nadat dit in de wet verplicht is gesteld geen
lijsten opstelt van minimum-stuklonen voor thuisarbeid, is ronduit
teleurstellend (Sara-Lafosse, 1982:86,87,94). In Argentinië tenslotte
worden wel tarieflijsten opgesteld maar wordt er vervolgens niets mee
gedaan, als ik Schmukler (1979: 340) goed begrijp.
De overige relevante voorschriften (anders dan die ten aanzien van de
uitbestedingsrelaties) worden vooral door de kleinere eenheden genegeerd. Alonso, Schmitz & Camargo en Lailson geven te kennen dat de grote meerderheid der kleine eenheden tot ca. 10 personen klandestien opereert (1979:13; 1979:5; 1980:93,95). Laenen, Boers en Triepels weten te
melden dat aanmelding voor verzekering bij de Seguro Social in Nicaragua vrijwel uitsluitend geschiedt voor personen in eenheden met meer
dan 10 arbeidskrachten (Laenen et alii, 1983:42). In Montoya Castro's
studie over Huexotla lezen we dat de eigenaren van de kleine bedrijfjes
in plaats van één man liever twéé vrouwen in dienst nemen, hetgeen impliceert dat stevig de hand gelicht wordt met de verplichting van gelijke behandeling der sexen (1981:57). Over het gedrag van de grotere
eenheden valt maar weinig te zeggen, omdat we uit de geraadpleegde studies alleen maar te weten komen dat in Río de Janeiro en in Guadalajara
de eigen arbeiders meestal wel om en nabij het minimumloon verdienen
(De Paiva Abreu, 1982:6; Lailson, 1980:61).
Kijken we nu naar de controle op de naleving van de wetten, dan blijkt
in de eerste plaats dat controle op de uitbestedingsrelaties net zomin
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plaatsvindt als in Aguascalientes. In Argentinië is er op papier een
controlesysteem, maar dat werkt niet; de controle is erg moeilijk uitvoerbaar en is bovendien toevertrouwd aan de vakbonden die - we zagen
dat zojuist al - zich in de praktijk nauwelijks om de situtatie van de
thuiswerkers bekommeren (Schmukler, 1979:340). Elders is er zelfs op
papier niet van een controlesysteem sprake. Hierboven zagen we al dat
in Brazilië de wetgeving op dit punt nog uitwerking behoeft en dat in
Perú het Ministerie van Arbeid nalaat uitvoering te geven aan de verplichting om de noodzakelijke tarieflijsten op de stellen. In Nezahualcoyotl sluiten de autoriteiten de ogen voor de wet en beschouwen ze de
thuisnaaisters simpelweg als zelfstandige onderneemsters (Alonso, 1979:
114,118).
Ten aanzien van de controle geldt verder dat er geen meldingen zijn van
systematische pogingen om klandestiene produktie de kop in te drukken.
Arias, sprekend over klandestiene activiteiten in het algemeen in de
stad Guadalajara, stelt dat het financiële voordeel van een streng
beleid in deze niet geacht wordt op te wegen tegen de sociale kosten
van de werkloosheid die er het gevolg van zou zijn (1980:32). Toch worden kleine klandestiene eenheden er wel door inspecteurs bezocht - en
meestal nog regelmatig ook - maar deze komen in de meeste gevallen alleen wat steekpenningen ophalen (onder dreiging met officiële aangifte;
men betaalt dus in feite 'zwijggeld'). De kosten van dergelijke praktijken voor de kleine eenheden zijn echter lager dan die welke de overgang naar legale produktie met zich meebrengt (Lailson, 1980:93). Ook
Alonso maakt melding van inspecteurs die het alleen om steekpenningen
te doen is (1979: 118, 119). Belangrijk is echter vooral dat hij melding maakt van een intensivering van de controle en van de negatieve
gevolgen daarvan voor de ontwikkeling/groei die een aantal eenheden
doormaakten. Hij vertelt dat er in de beginjaren van het ontstaan en de
groei van 'Neza' nauwelijks controle was; de situatie daar was toen erg
onoverzichtelijk, ook voor de overheid. Sinds de economische recessie
rond het midden van de jaren '70 is er echter wel degelijk van controle
sprake en daarom is het voor de naaisters met één of enkele betaalde
krachten steeds moeilijker geworden hun verplichtingen jegens de fiscus
enerzijds en hun betaalde arbeidskrachten anderzijds te blijven ontlopen. Het resultaat is dat een deel van hen er totaal mee gestopt is,
terwijl een ander deel is teruggevallen op alleen familie-arbeid - en
dus de produktie ingekrompen heeft; zo wordt tenminste niet gezondigend
tegen de voorschriften van de Wet op de Arbeid (idem: 122, 123). Mijn
conclusie voor Aguascalientes, dat de toegenomen controle de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden verminderd heeft,
vindt in de gebeurtenissen in 'Neza' dus duidelijk ondersteuning.
Opvallend is de stilte waar het gaat om het verdere overheidsbeleid.
Gezien hetgeen naar voren is gekomen op het vlak van wetgeving en controle, ligt het voor de hand te vermoeden dat er simpelweg geen beleid
ten aanzien van de kleine werkplaatsen en bedrijfjes gevoerd wordt. Zo
ligt de situatie althans in Nezahualcoyotl:
1
...I he Government does noL Lake any IegaL action Lo promole the growth and
development of Neza's domestic clothing industry, as it happens with the Mexican
privale industry sector where Lhe Government has cooperated in many economic
development programs by providing tax incentives, Lhe creation of the infrastructure, etc. (Alonso 1979:157).
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Behalve door Alonso wordt de s t i l t e alleen verbroken door Laenen en die
doet dat meteen goed ook. Daartoe i s a l l e reden, want sinds de omwenteling die in Nicaragua heeft plaatsgevonden na de ' t r i u n f o ' over Somoza
c . s . i s d i t land een buitenbeentje in het Latijnsamerikaanse p o l i t i e k e
en maatschappelijke panorama. In het economische beleid neemt de kleine
i n d u s t r i e een belangrijke, maar niet dominante p l a a t s i n . Idealisme en
realisme lijken r e d e l i j k met elkaar in evenwicht t e blijven; het a l g e mene doel i s namelijk ' . . . het kreëren van een e f f i c i ë n t e en kompakte
kleine i n d u s t r i ë l e subsektor, ondergebracht in koöperaties, en verbonden met de r e s t van de i n d u s t r i e voor wat betreft het gebruik van
grondstoffen en s p e c i a l i s a t i e van de produktie' (Laenen 1986,a:9).
Kleine producenten ontvangen steun a l s ze zich organiseren in coöperat i e s . Dat kunnen 'dienstencoöperaties' zijn of 'produktiecodperaties .
In de e e r s t e b l i j f t men zelfstandig produceren, maar coördineert men
inkoop, afzet en kredietaanvragen; in de tweede worden de produktiemiddelen samengebracht en ontstaat dus in f e i t e één nieuw bedrijfje u i t
meerdere k l e i n e r e . De steun houdt in dat de overheid zorgt voor de
levering van r e d e l i j k e geprijsde ' i n p u t s ' , cursussen geeft op het vlak
van boekhouding en a d m i n i s t r a t i e , kostenberekening, arbeidsverhoudingen, coöperativisme, e t c , goedkope kredieten aanbiedt en soms ook voor
de afzet zorg draagt (zie ook de Hoofdstukken 7 en 8 h i e r v o o r ) . Overigens worden produktiecoöperaties bevoordeeld ten opzichte van dienstencoöperaties, omdat men de producenten zoveel mogelijk t o t gezamenlijke
produktie wil bewegen (idem:4,8,9,12).
De r e s u l t a t e n van het beleid in Nicaragua lijken r e d e l i j k p o s i t i e f . Van
de 1762 in 1985 getelde werkplaatsen en bedrijfjes t o t 30 personen in
de kleding- en t e x t i e l a r t i k e l e n i n d u s t r i e , was nog maar lj% n i e t georganiseerd; 1658 waren georganiseerd in dienstencoöperaties en 70 waren
produktiecoöperaties, in elk waarvan meerdere kleine producenten opgegaan waren (idem:22; thuiswerksters - naar schatting ca. 1500 in t o t a a l - vallen overigens buiten de t e l l i n g e n èn, zolang ze n i e t aan een
coöperatie deelnemen, ook buiten de o f f i c i ë l e programma's). Elders
v e r t e l t Laenen:
'In ι he Lpxt i l e / c LoLliing brandi 77% of Lhc small privateJ y-owiied workshops were
i n i t i a t e d afLer the r e v o l u t i o n , probabLy supported by the policy of expanding
employment and the wide p o s s i b i l i t i e s ol obtaining c r e d i l s . Between 1983 and
1985, 18% of the i n v e s t i g a t e d workshops disappeared, mostly as a r e s u l t of the
s c a r c i t y of raw m a t e r i a l s . However, the remaining workshops increased t h e i r
employmenl by a t o t a l of 15%, i n d i c a t i n g a process of c o n c e n t r a t i o n of the
working force in l e s s production u n i t s ( . . . ) The s i t u a t i o n of the workers in
these workshops has not improved much a f l e r the r e v o l u t i o n , although t h e i r
s a l a r i e s are s l i g h t l y higher than in middle or big i n d u s t r y .
The 70 production-cooperati ves have grown in employment by 72% between 1983 and
1985. They seem t o be functioning well and the p a r t i c i p a t i o n of the workers i s
s t i l l guaranteed through t h e i r s p e c i f i c decision-making p r o c e s s . The s a l a r i e s of
the workers in these u n i t s are almost twice as high as in the i n d i v i d u a l work
shops and they enjoy social p r o v i s i o n s . Of the t o t a l production of these coope
r a t i v e s , 56% i s sold to the s t a t e and the r e s t directLy t o the p u b l i c , a t almost
equal cost and q u a l i t y as from the i n d i v i d u a l workshops'(1986,b:4,5).

In de privésector, grotendeels bestaand uit eenheden die lid zijn van
een dienstencoöperatie, is dus aanvankelijk sprake geweest van groei,
waarna een stabilisatie is ingetreden (gemeten naar het aantal arbeidsplaatsen); het inkomensniveau is ongeveer gelijk gebleven. In de produktiecoöperatie-sector is op beide fronten winst geboekt. Overigens
moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de vorming van coöperaties
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n i e t a l t i j d van harte verloopt - veelal i s toegang t o t ' i n p u t s ' de
voornaamste reden om een dienstencoöperatie te vormen - en dat er in
f e i t e nog maar weinig produktie-cooperaties gevormd z i j n . In die zin i s
het beleid n i e t zo succesvol a l s wel gehoopt was.
Richten we onze aandacht t e n s l o t t e op het belang van ideologische factoren, dan vinden we een d r i e t a l verwijzingen naar de opvattingen over
de rol van de vrouw en één naar de rol van geloof en Kerk. Op beide
punten s l u i t e n de bevindingen aan op hetgeen ik voor Aguascalientes
naar voren heb gebracht.
De Paiva Abreu houdt de 'ideology of women's r o l e ' mede verantwoordel i j k voor de r e s t r i c t i e s op de i n t e g r a t i e van vrouwen in de a r b e i d s markt en daarmee ook voor het f e i t dat ze thuiswerk (moeten) gaan doen
(1982:7). Arias zegt dat het thuis werken van de vrouw a a n s l u i t bij de
opvatting dat z i j niet buitenshuis moet werken, een opvatting die in
Guadalajara vooral onder recent van het p l a t t e l a n d naar de stad gemigreerde families opgeld doet (1980:38). En het volgende fraaie c i t a a t
i s van Sara Lafosse (1982:89):
liet pal π a r c h a i c systeem van on/e maatschappij wijst aan de vrouw de bijna
exclusieve verantwoordelijkheid toe voor de persoon 1ι jke verzorging van de
kinderen en de uitvoering van de huishoudelijke taken. Doordat z i j 7.ich deze
ideologie eigen gemaakt hebben zijn de vrouwen zelf van mening dat het de
voorkeur geniet thuiswerk t e doen, omdat cl ι L het mogelijk maakt een inkomen te
verdienen en t e g e l i j k e r t i j d tóch t h u i s te b l i j v e n ' .

In zijn studie over Huexotla behandelt Montoya Castro onder andere de
rol van de Kerk in het dorp. Hij doet dat zonder d i r e c t een verband te
leggen met de daar aanwezige kledlngconfectie, maar omdat deze in zijn
studie c e n t r a a l s t a a t heeft het volgende c i t a a t er n a t u u r l i j k wel degel i j k betrekking op:
'De r e l i g i e h e e l t er door middel, van de vieringen toe bijgedragen het systeem
van u i t b u i t i n g te legitimeren, door het koninkrijk der armen in hel hiernamaals
te verkondigen en de berusting h i e r op aarde te propageren; de s t a t u s - q u o wordt
/o bewaard en de u i t b u i t i n g s r e l a t i e s worden beschermd' (1981:75,76).

Samenvattend: voor zover de geraadpleegde s t u d i e s vergelijkingsmater i a a l aandragen vinden we op één uitzondering na - de s i t u a t i e in Nicaragua i s duidelijk gunstiger, zoals b l i j k t u i t het voor vele kleinere
eenheden positieve overheidsbeleid - geen grote afwijkingen van de s i t u a t i e zoals die zich in Aguascalientes voordoet. Op enkele punten i s
er sprake van een tamelijk brede ondersteuning voor mijn bevindingen,
met name wat b e t r e f t de (on)mogelijkheden van formele belangenvertegenwoordiging en de inhoud van de wettelijke voorschriften, de naleving
ervan en de controle daarop.
11.6

Samenvatting en conclusies

In d i t hoofdstuk werd een aantal aspecten van de r e l a t i e s op het niveau
van de 'bovenbouw' of ' s u p e r s t r u c t u u r ' van de maatschappelijke orde behandeld. Gezien hetgeen naar voren kwam u i t het onderzoeksmateriaal u i t
Aguascalientes en op enkele punten ook u i t de t e r vergelijking geraadpleegde s t u d i e s , kunnen we v a s t s t e l l e n dat d i t geen overbodige luxe i s
geweest. Op de meeste punten i s de p o s i t i e van de kleinschalige eenheden weinig benijdenswaardig.
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In tegenstelling tot hetgeen onder de grote ondernemers te doen gebruikelijk is, worden informele sociale relaties door de eigenaars/eigenaressen van kleinschalige eenheden in Aguascalientes weinig benut bij
het uitvoeren van hun produktieve activiteiten. De eerste zijn tot de
hoogste kringen in de regio doorgedrongen en hebben in de hoge functionarissen van de plaatselijke overheid en de (katholieke) Kerk goede
bondgenoten gevonden; de analyse van de overige aspecten van de relaties op het niveau van de bovenbouw brengt dat maar al te duidelijk aan
het licht. Daarnaast houden deze ondernemers, en in iets mindere mate
ook een aantal eigenaren van middelgrote of kleine bedrijven, onderling
goede en nuttige contacten. Van de eigenaren/eigenaressen van de kleinste eenheden kan dat laatste meestal niet gezegd worden. Opvallend is
dat men, wanneer men elkaar kent of eikaars buren is, vaak toch afstand
bewaart wat het werk betreft. Verder blijkt dat, als relaties met familieleden (niet tot het eigen huishouden behorend), vrienden, buren en
dergelijke benut worden, dat voornamelijk in de beginfase gebeurt; ze
leren van hen de noodzakelijke technieken of ontvangen enige materiële
hulp.
De informatie op dit punt in de andere studies is karig. Vermeldenswaard is dat de studie van Lailson over Guadalajara ons nog eens wijst
op het potentiële belang van persoonlijke relatienetwerken voor een
'semi-kapitalistische' vorm van organisatie (in Hoofdstuk 6 hebben we
daar reeds aandacht aan besteed). Ook de bevinding van Alonso is interessant: terwijl de naaisters in Nezahualcoyotl elkaar zodanig wantrouwen dat samenwerking uitgesloten is, komen hun uitbesteders in Mexicostad regelmatig bijeen om gezamenlijke strategieën te ontwerpen.
De kristallisatie van sociale relaties en verhoudingen in vormen van
georganiseerde belangenbehartiging blijkt zich in Aguascalientes goeddeels te voltrekken buiten de kleine producenten om. De Kledingindustriekamer en haar 'dependances' - de Kredietunie en Plaza Vestir - zijn
er duidelijk niet voor hen. Ten eerste omdat ze klandestien zijn en ten
tweede omdat deze organisaties gedomineerd worden door de grote ondernemers. Papieren initiatieven ten gunste van de zwakkere broeders zijn
dan ook nooit tot uitvoering gebracht. Ook andere belangenorganisaties, in casu de vakbonden, laten zich weinig gelegen leggen aan de
situatie van de kleinschalige eenheden, ook niet die van thuiswerkers/
thuiswerksters.
De ter vergelijking geraadpleegde studies maken geen melding van afwijkende bevindingen. Wel wordt de mogelijkheid geopperd van onderlinge
organisatie van thuiswerksters, maar de kansen daarop lijken niet gunstig.
Samenvattend kom ik ten aanzien van de relaties op het sociale niveau
tot één voorzichtige en één meer stellige conclusie:
Dat informele, persoonlijke relaties aangewend kunnen worden ten
nutte van activiteiten op het economische terrein, is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden in de bestudeerde sector bepaald niet altijd een gunstig gegeven. Zelf maken
ze vaak maar weinig gebruik van deze mogelijkheid, terwijl dat onder de grote ondernemers, niet zelden hun uitbesteders of concurrenten, heel anders kan liggen.
—
Formele sociale organisaties zijn er wel ter behartiging van de
belangen van de grotere ondernemers in de sector en van de arbeiders in de legaal opererende bedrijven, maar niet om op te komen
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voor de kleine producenten, of die nu zelfstandig produceren of
niet.
De arbeidswetgeving in Mexico is de kleinste eenheden niet ongunstig
gezind zolang ze geen gebruik maken van betaalde arbeid. Ze hebben dan
niet te maken met voorschriften die hen met een bepaald niveau van arbeidskosten confronteren en als ze thuiswerk doen hebben ze zelfs een
aantal rechten die loonarbeiders ook hebben en die een aanvaardbaar inkomensniveau garanderen. Dat wordt anders wanneer krachten van buiten
het huishouden tegen betaling aangesteld worden, want dan krijgt men te
maken met een hele serie voorschriften: de beloningen mogen niet onder
een door de overheid vast te stellen minimum liggen, er moet betaalde
vakantie gegeven worden, aanmelding voor de volksverzekeringen is verplicht, etc. Het is duidelijk dat daarmee op papier een aanzienlijke
barrière voor groei wordt opgeworpen. Bij deze schaal van produktie
kosten de onder dergelijke condities aangestelde werknemers al gauw
méér dan ze opbrengen. Omdat het aantal voorschriften in de loop der
jaren steeds verder uitgebreid is, is die barrière zelfs steeds hoger
geworden.
De wetgeving op het vlak van de inkomstenbelasting creëert een vergelijkbare situatie. Elementen als een belastingvrije voet die overeenkomt met het minimumloon op jaarbasis, de individuele aanslag, het feit
dat de uitbesteders (loon-)belasting moeten betalen voor de thuiswerkers en het onderscheid tussen 'contribuyentes menores' en 'contribuyentes mayores' dragen ertoe bij dat het de eigenaren van kleinschalige
eenheden over het algemeen niet moeilijk wordt gemaakt. Dat verandert
echter drastisch zodra men ophoudt 'contribuyente menor' te zijn, hetgeen gezien de gehanteerde voorwaarden al rondom de overgang van 'familiewerkplaats' naar 'klein bedrijfje' het geval is. Men moet dan plotseling gaan voldoen aan een serie vereisten op het vlak van boekhouding
en administratie, die de mogelijkheden van de gemiddelde kleine ondernemer ver te boven gaan.
Met de naleving van de voorschriften van de arbeids- en belastingwetgeving is het in de kleding- en textielartikelensector in Aguascalientes
nogal droevig gesteld; niet onlogisch overigens, want met name de Wet
op de Arbeid is in de Mexicaanse situatie als niet-realistisch te beschouwen. Over de hele linie en op alle niveaus wordt gezondigd, met
als belangrijkste slachtoffers de thuiswerkers en de loonarbeiders in
de kleinere eenheden. Voor werkplaatseigenaren/-eigenaressen die groei
nastreven verandert er per saldo weinig of niets. Weliswaar reiken de
drempels die de wetgeving opwerpt in de praktijk minder hoog dan in de
theorie, maar tegelijkertijd is het beginpunt van de sprong in het algemeen ook lager gelegen, omdat men zelf van een geheel klandestiene
situatie moet vertrekken!
Door zich in haar controlerende rol terughoudend op te stellen heeft de
overheid in Aguascalientes ertoe bijgedragen dat de sector zo η belang
rijke groei heeft kunnen doormaken. Wel valt te constateren dat de con
trole in de loop der jaren verzwaard is, zodat het voor een ondernemer
steeds moeilijker wordt zich te onttrekken aan de belangrijkste ver
plichtingen die de wet hem of haar oplegt. Er zijn aanwijzingen, dat
met name de kleine werkplaatsen en bedrijfjes zich in een snel groeien
de belangstelling van de inspecteurs van diverse instanties mogen 'ver
heugen' en dat de grote ondernemers daar vanwege hun lobby- en pressie322

activiteiten voor verantwoordelijk zijn. Opvallend is verder dat op één
belangrijk punt nog steeds vrijwel geen enkele controle plaatsvindt: de
voorschriften ten aanzien van thuiswerk.
De auteurs met wier studies ik de mijne steeds vergelijk besteden relatief veel aandacht aan bovengenoemde kwesties. Zij komen tot overeenkomstige bevindingen, met name wat betreft het thuiswerk: de theorie
(de wetgeving) is mooi, maar in de praktijk werkt het niet zo; het falen van de overheid als uitvoerende en controlerende instantie is daarbij een zeer opvallend element. Ook komt erin naar voren dat kleinschalige eenheden meestal wel gedwongen zijn klandestien te opereren, gezien de kosten die gemoeid zouden zijn met het voldoen aan de verplichtingen die de overheid hun vaak geheel ten onrechte (want niet in overeenstemming met de inhoud van de wet') oplegt. Bij toenemende controle,
zo toont Alonso's studie over Nezahualcoyotl, ziet menigeen zich dan
ook gedwongen de produktie in te krimpen of zelfs volledig te beëindigen.
Aan deze bevindingen ten aanzien van de inhoud der belangrijkste wetten, de naleving van de voorschriften en de controle daarop, zijn een
drietal conclusies te verbinden:
Volgens de regels van de wet bevinden de kleinschalige eenheden
zich in een relatief gunstige - soms zelfs beschermde - positie in
vergelijking met eenheden van de overige categorieën, zeker zolang
ze geen gebruik maken van loonarbeid. Mede vanwege de dubieuze rol
der controlerende instanties is in de praktijk echter het omgekeerde het geval. Schrijnend is met name dat de thuiswerk(st)ers
in feite geheel 'vogelvrij' zijn. Verbetering van de inkomens zit
er daarom voor vele kleinschalige eenheden niet in, zolang deze
situatie voortduurt.
De groeimogelijkheden van de kleinschalige eenheden worden gereduceerd doordat in de wetgeving flinke drempels zijn ingebouwd op
het punt van arbeidsvoorwaarden en verplichtingen jegens de fiscus. Dat de praktijk afwijkt van de theorie, verandert daar weinig
aan; de hoogte van de drempels is minder, maar het startpunt ligt
vanwege de klandestiniteit van de grote meerderheid der kleinschalige eenheden vrijwel altijd lager.
In Aguascalientes zijn de groeimogelijkheden in de loop der jaren
bovendien nog verminderd. De voorschriften in de Mexicaanse wetgeving zijn verzwaard, terwijl de controle in Aguascalientes tegelijkertijd is verscherpt.
Het verdere overheidsbeleid ten aanzien van de sector is in Aguascalientes in hoge mate gericht op de consolidatie en verdere groei van de
grotere bedrijven. De kleinschalige sector is op de achtergrond geraakt
sinds er een relatief omvangrijke groep van dergelijke bedrijven is
ontstaan. Daaraan niet vreemd zijn de nauwe sociale en economische contacten die tegelijkertijd zijn ontstaan tussen de belangrijkste ondernemers in de sector enerzijds en de hoge overheidsfunctionarissen
anderzijds. De praktijk van het beleid wijst dat maar al te duidelijk
uit, zeker als deze gelegd wordt naast de voornemens die ooit op papier
zijn gezet.
De elders in en buiten Mexico verrichte studies zijn bijna allemaal opmerkelijk stil op dit punt. Alleen Alonso en Laenen laten zich horen.
De eerste vond in 'Neza' een situatie die vrijwel gelijk is aan die in
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Aguascalientes. De tweede maakt duidelijk dat het ook anders kan en onderstreept daarmee tegelijk ook het belang van het politiek-maatschappelijke klimaat voor de ontwikkeling van de kleinschalige sector. In
Nicaragua krijgt de kleinschalige produktie een belangrijke plaats toebedeeld in het economische beleid, met dien verstande dat organisatie
in coöperaties noodzakelijk wordt geacht. In de kledingsector is dat
reeds voor een belangrijk deel gebeurd en ontvangen de gevormde coöperaties ondersteuning op meerdere fronten: scholing, toelevering en, als
ze hun produktiemiddelen samengevoegd hebben en niet alleen naar buiten
toe gezamenlijk opereren (d.w.z., als men een 'produktiecoöperatie'
vormt, en niet een 'dienstencoöperatie'), vaak ook de afzet. Gemeten
naar de omvang van de werkgelegenheid en de hoogte van de inkomens is
met dit beleid zeker succes geboekt. Jammer is wel dat aan de thuiswerksters geheel voorbij gegaan lijkt te zijn.
De conclusies welke hieruit te trekken vallen luiden:
—
Van het overheidsbeleid in Aguascalientes gaat bepaald geen stimulerende werking uit op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden in de sector. Het is als het ware 'meegegroeid'
met de eenheden die vroeger klein waren en tegenwoordig de dienst
uitmaken in de sector.
—
Waar de politieke wil aanwezig is, zo blijkt uit het Nicaraguaanse
voorbeeld, kan het overheidsbeleid de ontwikkelingsmogelijkheden
der kleinschalige eenheden zeker positief beïnvloeden. Mede gezien
de rol van de overheid in de diverse landen voor wat betreft de
controle op de naleving van de wettelijke voorschriften, valt
echter te constanteren dat die wil vrijwel overal ontbreekt.
Op het ideologische vlak spelen in Aguascalientes een viertal factoren
een rol: de opvattingen over de rol en de plaats van de vrouw, de consumptie- en kleedgewoonten, de ideeën die bij de overheid leven over
vooruitgang en ontwikkeling, alsmede de waarden en overtuigingen die
door de Kerk worden uitgedragen. Geen van de vier helpt de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden te vergroten. De eerste factor bindt de vrouwen aan het huis, de tweede resulteert in een
afname van de vraag naar meer 'traditionele' artikelen, de derde leidt
tot het hierboven genoemde overheidsbeleid en de vierde weerhoudt de
minder bedeelden ervan zich te organiseren of zich te verzetten en
werkt bovendien mee de emancipatie van de vrouw te verhinderen.
In de ter vergelijking geraadpleegde studies worden alleen de eerste en
de vierde van deze factoren genoemd. Wat erover gezegd wordt, wijkt
niet af van mijn bevindingen.
Met de aantekening dat de Nicaraguaanse situatie ook op dit punt ongetwijfeld afwijkt van die in Mexico en de andere Latijnsamerikaanse landen waarop de hier geraadpleegde studies betrekking hebben, kan als
laatste conclusie van dit hoofdstuk derhalve geformuleerd worden:
de dominante ideeën, gewoonten en overtuigingen zijn vaak niet
bevorderlijk voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige eenheden.

Noten

(1) liet is één van een aantal branche-specifieke Industriekamers, die te zamen met
een algemene Kamer (CANACINTRA) deel uitmaken van de overkoepelende 'Confederación
Nacional de Cámaras Industriales' (CONCAMIN).
(2) Dat de kleine ondernemers niet echt mee doen (of geacht worden mee te doen),
wordt treffend geïllustreerd door het luxe-karakter van de Nationale Congressen van de
Kamers. De Kledingindustriekamer bijvoorbeeld hield haar 5e Nationale Congres (in
1980) in een van de duurste badplaatsen van het land (Puerto Vallarta). Verwacht werd
bovendien dat de deelnemers zich daar per vliegtuig heen zouden begeven: niet in de
verblijfsom inbegrepen waren namelijk 'de kosten van transport over land van en naar
het vliegveld' (aldus de aankondiging die aan de leden is verstuurd) !
(3) Volgens Rivera Franco had dit Centrum de volgende taken moeLen vervullen: a) het
geven van produktie-Lechnische adviezen en bijstand; b) het geven van adviezen w.b.
boekhouding, algemene en fmanciële bedrijfsvoering; c) het aanbieden van onderdelen
en machines tegen lage prijzen; d) het verlenen van overige diensten (1976:12). Dat
dit nobele initiatief op papier is gezet, is overigens niet zo vreemd, als men bedenkt
dat de meeste van de grotere bedrijven toentertijd (in de eerste helft van de jaren
'70) het stadium van kleine werkplaats of klein bedrijfje nog maar net ontgroeid
waren. De problemen waarmee ze Le kampen hadden gehad lagen hen ongetwijfeld nog vers
in het geheugen. Niettemin heeft de voortgaande groei hun 'solidariteit' met de kleinere eenheden kennelijk al snel tot een minimum gereduceerd.
(4) Zie Vellinga (1979), pp. 47-52, voor een goede beschrijving van de vakbondsstructuur in Mexico en het ontslaan ervan.
(5) De laatstgenoemde is afkomstig uit de 'Ley del Seguro Social', de overige komen
uit de 'Ley Federal del Trabajo'.
Het vermelden van de nummers van de wetsartikelen waarop de onderstaande punten betrekking hebben zal ik achterwege laten, om de tekst niet onoverzichtelijk te maken.
Hetzelfde geldt voor de verderop in deze paragraaf genoemde elementen uit de 'Ley del
Impuesto a la Renta'
(6) In de huidige vorm - de beLaling van een premie bovenop heL loon - bestaat de
huisvestingszorg pas sinds 1972. Daarvóór werden door werkgevers vaak woningen te huur
aangeboden; de arbeider betaalde dus zelf. Overigens waren toen alleen de grote bedrijven (boven de 100 werknemers) verplicht op een of andere wijze bij te dragen in de
huisvesting van de werknemers.
(7)

Dit voorschrift is pas in 1978 ingevoerd.

(8) Overigens moet men wel zoeken om daarover uitsluitsel te krijgen, omdat de
definities in het betreffende hoofdstuk naar elkaar verwijzen (artikels 311 en 31u) en
er dus sprake is van eön soorL 'cirkeldefiniëring'. Zodoende wordt men gedwongen terug
te vallen op de algemene definities van 'patrón' (baas) en 'trabajador' (werknemer),
in het bijzonder zoals die Loegelicht worden door het STPS (Ministerie van Arbeid)
zelf, in de begeleidende tekst. We lezen daar: 'Patrón es la persona física o moral
que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores' (artikel 10), 'Trabajador es
la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado'
(arLikel 8) en als toelichting op de term '(trabajo) subordinado': '... el trabajo
personal, el cual se obliga a desempeñar de acuerdo con las instrucciones recibidas
del patrón, de sus representantes y del personal a cuyo cargo están las funciones de
dirección, supervisión y vigilancia'. Als we bedenken dat degenen die voor een uitbesteder werken dat altijd volgens zijn/haar instructies doen en dat de uitbesteder derhalve een 'patrón' is, dan wordt het, terugkerend naar het hoofdstuk over 'trabajo a
domicilio', duidelijk dat er in de eenheden in de sector die voor een uitbesteder
werken sprake is van thuiswerk zoals bedoeld in de wet: 'Trabajo a domicilio es el que
se ejecuLa habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador о en un local
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libremente elegido por él, sin vigilancia nj dirección inmediata de quien proporciona
el trabajo' (art. 311).
(9) Artikel 312 van de 'Ley Tederai del Trabajo' luidt: 'El convenio por virtud del
cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los
transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los vende al mismo patrón, y
cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio'. Dit is
precies wat er gebeurt in het geval van de eenheden die voor een vaste opkoper werken.
Maar, het eerste deel van artikel 75 van de 'Código de Comercio' luidt: 'La ley reputa
actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados
con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o
mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados ...'. Oftewel, zolang de opkoper de 'inputs' iets duurder 'verkoopt' aan de thuiswerkers dan hij
ze ingekocht heeft, kan hij stellen dat hij als handelaar speculeerde op het maken van
een winst; en zolang hij de 'gekochte' Produkten voor moer geld slijt dan hij ervoor
betaald heeft geldt voor dit deel van de relatie hetzelfde. Als hij bovendien ontkent
dat de 'producent' volgens zijn instructies heeft gewerkt (en ook de thuiswerkers
hierover geen uitsluitsel geven), kan men hem waarschijnlijk weinig maken.
(10) Iemand die over 1984 na inkomensbelasting betaald te hebben netto 10 keer het
minimumloon heeft overgehouden, heeft over zijn/haar bruto-inkomen maar iets meer dan
33% afgedragen, zo valt te berekenen.
(11) De 'contribuyente menor' hoeft alleen de inkomsten en uitgaven te noteren en, als
de 'klant' daarom vraagt, een nota uil Ie schrijven. Dat laatste kan heel eenvoudig,
bijv. op een bloknootpapiertje waar de gegevens van de 'contribuyente menor' met een
stempel opgebracht zijn. De inkomsten van de 'contribuyente menor' worden geschat door
de belastingdienst, waarna op basis van deze schatting 2-maandelijkse voorheffingen
betaald moeten worden.
De 'contribuyente mayor' moet een uitgebreide boekhouding bijhouden; betalingsbewijzen
afgeven; inventaris opmaken; voorraadcontroles uitvoeren; per 31 december een balans
opmaken; in de jaaropgave aangeven wat de fiscale winst is geweest en welk deel
daarvan als winstdeling aan de werknemers is uitgekeerd, en een bewijs bijvoegen dat
aan de b.t.w.-verplichtingen is voldaan; een register bijhouden van de aankopen van
vreemde valuta. Drie keer per jaar, in de maanden mei, september en januari moeten
voorlopige betalingen gedaan worden, op basis van een winstschatting die gebaseerd is
op de in het voorgaande jaar behaalde winst.
(12) rONAFE is de afkorting van 'l'ondo Nacional para el Fomento Ejidal' en UAIM van
'Unidad Agrícola Industrial para la Mujer campesina'. Met FONAFE-programma had ook het
creëren van werkgelegenheid en inkomens op het platteland ten doel.
(13) Merkwaardig is dat Alonso (1979:13 en 118) en Lailson (1980:91) ook aangeven dat
legaal opereren voor de meeste kleine eenheden niet haalbaar is vanwege de daaraan
verbonden kosten. Tk moet aannemen, dat zij eveneens uitgaan van de feitelijke situatie en niet van de theoretische; zoals hieronder nog zal blijken worden de afhankelijke eenheden door de overheid in 'Neza' en in Guadala jara als 'zelfstandig' beschouwd.
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12

ASPECTEN VAN DE ONTWIKKELINGSGANG VAN INDIVIDUELE EENHEDEN

12.1

Inleiding

Nu de externe relaties van de eenheden in de sector uitvoerig bestudeerd zijn kunnen we overgaan tot het laatste onderdeel van de voorgenomen analyse. Daarbij zullen we de eenheden die voor een interview bezocht zijn beschouwen op de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Het
is immers waarschijnlijk dat hierin aanwijzingen liggen opgesloten voor
wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden in
de toekomst.
In Hoofdstuk 3 is al aangegeven dat het verzamelde enquêtemateriaal
over het onderwerp dat we hier willen aansnijden een gedetailleerde en
volledige analyse volgens het daar gepresenteerde 'ideaalschema' niet
toelaat. Dat is evenwel niet zo bezwaarlijk. In de vorige hoofdstukken
zijn er meL name ten aanzien van de externe voorwaarden reeds diverse
veranderingen gesignaleerd waarvan wel vaststaat dat ze van meer of
minder grote invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden. Bovendien is het ook zonder dat alle details
uit het verleden bekend zijn wel degelijk mogelijk, een redelijk idee
te krijgen van de inkomens- en werkgelegenheidsontwikkeling van de
bestudeerde eenheden en van de factoren die daarbij een belangrijke rol
hebben gespeeld.
De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 12.2 vergelijken we voor elk der bezochte eenheden het aantal personen waarmee werd
begonnen met het aantal dat er werkte ten tijde van het interview;
Levens komt de vraag aan de orde hoe het huidige inkomensniveau zich
verhoudt tot dat in de beginfase. Daarna, in paragraaf 12.3, bezien we
welke verklaringen de ondernemers wier eenheid duidelijk gegroeid is
aandragen voor hun succes. Deze paragraaf vormt de inleiding voor de
beide daaropvolgende, waarin we ons bezighouden met de situatie waarin
van start werd gegaan (12.4) en met de belangrijkste wijzigingen die
zich na het begin hebben voorgedaan in de interne organisatie en de externe relaties (12.5); in beide gevallen ligt de nadruk, op de eenheden
die kleinschalig begonnen zijn, maar nu tot de kleine, middelgrote en
nog grotere bedrijven behoren. In paragraaf 12.6 wenden we de blik weer
naar de situatie elders, door nogmaals te bezien wat de ter vergelijking geraadpleegde studies voor inzichten verschaffen. Paragraaf 12.7
vat een en ander tenslotte samen.

12.2

Omvang en inkomen bij de oprichting en ten tijde van het onderzoek

De eerste vraag die gesteld moet worden is natuurlijk: is er iets veranderd op het vlak van de voor ons centrale kenmerken - het aantal
werkzame personen en de hoogte en zekerheid van de inkomens die deze
personen verdienen - en zo ja, in welke richting gaat die verandering9
Deze vraag zullen we in twee delen trachten te beantwoorden, waarbij
eerst gekeken zal worden naar het aantal werkzame personen.
Tabel 12.1 toont van alle in de regio Aguascalientes geïnterviewde een-
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ТаШ. 12.

Omvang van de geïnterviewde eenheden bij de start en tijdens het interview
beginjaar

{али£игыелк.ріааі-леіі
1978
1
1975
2
1980
3
1979
4
1983
5
1981
6
1975
7
1982
8
1981
9
1979
10
1975
11
1973
12
1976
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1983
14
1983
15
1978
16
1981
17
1980
18
1980
19
1983
20
1981
21
1983
22
1975
23
1978
24
1957
25
1963
26
1980
27
1980
28
1972
29
1976
30
1968
31
1981
32
1977
33
1983
34
1981
35
1978
36

aantal pp.
begin

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1

aantal pp.
nu

opmerkingen

nu: besteedt wat werk uit aan 2 meisjes

uitbesteding handwerk, neemt langzaam af

nu: de tweede persoon werkt slechts 2 uur per dag
nu: de tweede persoon werkt slechts enkele uren per dag
nu: plus enkele part-time thuiswerkkrachten bij drukte
vanaf begin met thuiswerksters gewerkt.: toen 3, nu 17

37
1978
3
3
38
1978
3
3
39
1976
3
3
40
1977
3
4
41
1978
1
4
kÀe-me HetL>u-j£.jeA
42
1982
2
6
43
1972
3
6
44
1964
1
6
45
1981
2
6
46
1983
9
9
47
1972
4
9
48
1960
4
10
49
1979
4
12
50
1984
8
14
51
1958
1
17
52
1956
2
18
53
1978
9
18
54
1966
6
19
nuddeJ.giote
íedjLLjuejí
55
1963
1
22
56
1976
1
23
57
1978
2
30
58
1975
12
32
59
1973
2
35
60
1972
3
36
61
1970
3
38
62
1967
4
39
63
1971
2
41
64
1974
5
50
65
1962
2
60
66
1976
2
. 68
gioie. íedn-ijuen
en gecorvioíucLeejuLe. ІЛ£ІиЛІЛІ&£П
67
1972
27
75
68
26
104
1979
69
1952
2
130
70
4
1960
150
71
1970
170
9
72
216
1969
5
73
1973
11
400
74
2
1654
1952
Bron: eigen onderzoek, dec. 1982, jan.-febr. 1984

to

telde 6 personen in 1983
plus 1 of 2 thuiswerksters
telde 20 personen in 1976;
telde 17 personen in 1975
23 personen in 1979; thuiswerksters voor handwerk-artikelen
bestaat pas 3 maanden
25 pers. in '80; altijd met (veel) thuiswerksters gewerkt
altijd uitbesteed aan thuiswerksters; nu alleen voor handwerk

telde 36 personen in 1975
in begin ook met thuiswerksters gewerkt (tot 1980)

telde ruim 100 personen in 1981

thuiswerksters voor borduren ingeschakeld vanaf 1976
thuiswerk(st)ers (aan elkaar naaien panden) vanaf 1978

altijd (vele) thuiswerksters gehad
laatste jaren wat thuiswerkers ingeschakeld
thuiswerksters (max. 50) ingeschakeld tot midden jaren '70
in beginjaren veel thuiswerksters; later geleidelijke afname

heden de beginomvang en de omvang ten tijde van het interview. Bovendien worden vermeld het jaar waarin men van start ging en eventueel
relevant commentaar. Voordat we ingaan op de vraag of er al dan niet
groei of inkrimping van het aantal werkzame personen heeft plaatsgevonden, moet een tweetal opmerkingen gemaakt worden.
In de eerste plaats was het soms niet duidelijk wat nu als 'begin' aangemerkt moest worden. Dat probleem deed zich met name voor op het platteland, in huishoudens waar vroeger altijd met de hand geborduurd is of
'deshilado'-werk is gedaan (en nu soms nog steeds wordt). Daarnaast
bleek in enkele gevallen dat de geïnterviewde begonnen was te werken op
een machine die reeds in huis aanwezig was (meestal had een zuster, nu
getrouwd en elders wonend, er eerder al thuiswerk mee verricht). Besloten is het handwerk niet mee te tellen - het biedt hoogstens de uitbestedende persoon ontwikkelingskansen en is in geen enkel geval de
aanzet tot machinale produktie geweest - en 'wisselingen van de wacht',
zonder dat er daaraan voorafgaand bijzondere kwalitatieve of kwantitatieve veranderingen zijn opgetreden, evenmin.
In de tweede plaats geeft het 'nu', d.w.z. het tijdstip van het interview (1), natuurlijk maar een momentopname. Ervoor - en wie weet ook
wel daarna - is de situatie misschien anders geweest. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is in de tweede fase van het onderzoek (bij de
eenheden 1 t/m 56) gevraagd of er al eens meer personen hadden gewerkt
dan op het moment van het interview. Waar dat inderdaad het geval is
geweest vindt men de corresponderende gegevens in de kolom 'opmerkingen'. Bovendien is in de eerste fase (eenheden 57 t/m 74) gevraagd naar
mogelijke hoogte- en dieptepunten in de ontwikkelingsgang. In één geval
kwam hieruit naar voren dat het aantal werkzame personen nog kort geleden aanmerkelijk groter was geweest. Voor de overige bedrijven uit de
eerste fase geldt dat er wel regelmatig schommelingen optreden in het
arbeidsbestand, maar dat deze niet erg groot zijn; het aantal personen
op het moment van het interview is daarom voldoende representatief voor
de doorgemaakte groei.
Kijken we nu naar de derde, vierde en vijfde kolom van de tabel, dan
zien we dat alle eenheden die momenteel tot de categorieën boven de familiewerkplaatsen behoren (de kleine bedrijfjes, middelgrote en grote
bedrijven en 'geconsolideerde industrieën'; nrs. 42 t/m 74) sinds hun
oprichting gegroeid zijn; de enige uitzondering is nr. 46, maar die bestond ook nog maar kort. Afgaande op de cijfers in de derde en de vierde kolom lijkt het erop, dat het tempo waarin deze eenheden gegroeid
zijn nogal sterk verschilt. Als we echter rekening houden met het verschijnsel van de uitbesteding en tevens bedenken dat een aantal in het
verleden duidelijk groter van omvang is geweest dan nu het geval is
(zie de opmerkingen in de laatste kolom), dan valt het met die verschillen nog wel mee. Waar het om gaat is dat er altijd meerdere personen bij zijn gekomen en vooral ook dat de meerderheid van deze eenheden - 24 van de 33 - als kleinschalige eenheid oftewel familiewerkplaats (1-5 personen) is begonnen.
Heel anders dan de ontwikkeling van de zojuist genoemde 24 eenheden is
die van vrijwel alle andere die kleinschalig zijn begonnen. Hun ontwikkeling is namelijk als stationair of vrijwel stationair te kenschetsen.
Dat valt gemakkelijk uit de tabel op te maken als we ook de eenheden 1
t/m 41 in de beschouwing betrekken: de vergelijking van de cijfers in
de derde kolom met die in de vierde laat zien dat van de 35 kleinscha-
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lige eenheden die langer dan een jaar bestonden toen het interview
plaatsvond, er maar liefst 27 gelijk van omvang zijn gebleven en er 6
met maar een persoon zijn uitgebreid. Slechts 2 tonen grotere veranderingen, één in positieve zin (van 1 naar 4, nr 41) en één in negatieve
(van 4 naar 1; nr. 6 ) . Dit beeld verandert maar weinig als we letten op
de opmerkingen in de kolom ernaast. Uit die opmerkingen blijkt dat voor
twee van de zes eenheden die met één persoon uitgebreid zijn de 'groei'
wel heel marginaal is geweest: de toegevoegde kracht werkt slechts
enkele uren per dag. Daartegenover staat dat in enkele andere gevallen
meer mensen in de produktie zijn ingeschakeld dan uit de omvang van de
eenheid zelf blijkt: uitbreiding heeft plaatsgevonden buiten de eenheid
zelf, waarbij voor nr. 35 geldt dat van een substantiële groei sprake
is. Tenslotte zien we dat eenheid nr. 41 al meer personen heeft geteld
en zodoende een grensgeval vormt tussen de categorie der familiewerkplaatsen en die der kleine bedrijfjes (zie ook Hoofdstuk 6 ) .
Welke de inkomensontwikkeling is geweest, is moeilijker vast te stellen. Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste weet men vaak niet precies meer wat men verdiende in het begin; ten tweede gaat het ons natuurlijk om de koopkracht en die is gezien de enorme geldontwaarding
van de laatste jaren moeilijk te achterhalen; ten derde is de koopkrachtontwikkeling van het minimumloon ongelijk geweest; en ten vierde
geldt voor de inkomens van ondernemers en thuiswerk(st)ers dat die vóór
het uitbreken van de crisis in '82 hoger en zekerder zijn geweest, zodat het bezwaar van de 'momentopname' zich op dit punt duidelijk doet
voelen. Niettemin is het met het beschikbare materiaal toch wel mogelijk enkele relevante opmerkingen te maken.
Allereerst valt te constateren dat bij maar weinig kleinschalige eenheden de inkomens van de personen die er werken in de loop der jaren verbeterd zijn. Slechts 6 van de 41 geïnterviewde eigenaren in deze categorie gaven desgevraagd te kennen dat ze met hun huidige inkomen meer
konden kopen dan met hetgeen ze in het begin verdienden (de nrs. 18,
28, 30, 34, 35 en 36); de overige meldden weinig verandering (22 eenheden, plus 3 die nog maar net begonnen waren), of meenden erop achteruit
te zijn gegaan (11 eenheden; het laatste is meestal het gevolg van het
achterblijven van de stijging van de stuklonen voor thuiswerk bij de
inflatie). Voor het inkomen van de meewerkende familieleden geldt natuurlijk hetzelfde, terwijl er voor de weinige loonarbeiders in dit
type eenheden weinig veranderd is omdat in hun klandestiene status geen
wijziging is gekomen.
Ten tweede kan gesteld worden dat de groei van de niet-kleinschalige
eenheden gepaard is gegaan met ongeveer gelijkblijvende, of soms ook
wat hogere, lonen voor de loonarbeidskrachten. Alleen in de meer recent
gestarte bedrijven zal de koopkracht sinds het begin wat achteruit zijn
gegaan, omdat juist in de afgelopen jaren de stijging van het minimumloon de inflatie niet meer kan bijbenen. In de overige bedrijven is de
recente koopkrachtdaling voorafgegaan door een periode van stijging. In
12 van de 33 is bovendien een belangrijke verbetering opgetreden doordat ze na een klandestien begin zijn overgegaan op legale arbeidsvoorwaarden voor (een deel van) de loonarbeidskrachten. Tenslotte is ook
door de wijzigingen in de arbeidswetgeving in de loop der jaren het nodige ten positieve veranderd, bijvoorbeeld door het INFONAVIT-programma
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(zie Hoofdstuk 11 hiervoor).
Ten derde geldt voor de eigenaren/eigenaressen van de niet-kleinschalige eenheden (de kleine bedrijfjes en grotere eenheden) dat hun inkomen, rekening houdend met de herinvesteringen in hun bedrijf, momenten
van sterke groei heeft gekend en waarschijnlijk ook momenten van stagnatie of tijdelijke daling. Tot aan 1982, het jaar waarin de huidige
economische crisis duidelijk gestalte kreeg, zijn vrijwel alle ondernemers en onderneemsters er beduidend op vooruit gegaan in vergelijking
met hun inkomenspositie in het begin. Daarna is het voor een aantal
behoorlijk bergaf gegaan, bijvoorbeeld omdat ze dollarschulden hadden
(die in pesos uitgedrukt plotseling enorm in omvang toenamen), of omdat
de vraag naar hun produkten of diensten sterk afnam. Enkele hadden in
de maanden voorafgaande aan het interview al een beroep op de kas van
het bedrijf moeten doen. Of ze deze negatieve trend later hebben kunnen
doorbreken, is mij helaas niet bekend.
Het bovenstaande samenvattend kan gesteld worden, dat de huidige bedrijfjes en bedrijven met een omvang van ca. 6 personen en meer zich
duidelijk onderscheiden van het gros der kleinschalige eenheden. De
eerste zijn na hun oprichting vrijwel zonder uitzondering aanzienlijk
gegroeid en de inkomensontwikkeling is vaak positief geweest, zeker
voor de ondernemers zelf. De tweede laten slechts bij uitzondering een
meer dan marginale toename van het aantal werkzame personen zien, terwijl maar weinige van de betrokkenen er qua inkomen op vooruit zijn gegaan. Dit verschil is daarom opvallend, omdat er onder de eerste groep
een belangrijk aantal is dat ook als kleinschalige eenheid is begonnen.
We zullen hieronder bezien hoe we deze zo verschillende ontwikkeling
kunnen verklaren.

12.3

Groei-bevorderende factoren: de mening der ondervraagden

Om te beginnen is het interessant eens te kijken wat de ondernemers
zélf beschouwen als belangrijke factoren voor de ontwikkeling die hun
eenheid heeft doorgemaakt. Zowel tijdens de eerste als de tweede fase
is daarnaar gevraagd in de gevallen dat er van substantiële groei sprake bleek te zijn geweest (2). De antwoorden zijn hieronder in enigszins
geordende vorm weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de ondervraagden natuurlijk geen uitputtende reeks factoren hebben opgenoemd,
doch alleen die welke hun relevant toeschenen en/of het eerst bij hen
opkwamen. De cijfers achter de verschillende factoren vertegenwoordigen
dan ook het aantal malen dat ze genoemd zijn, niét het aantal keren dat
ze daadwerkelijk een rol gespeeld hebben.
a)
b)

c)
d)
e)
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ruime markt/grote vraag naar produkten van de sector (11)
de ervaring die reeds opgedaan was met één of meerdere belangrijke
activiteiten in dé sfeer van de indirecte arbeid (in- en verkoop,
organisatie, etc.) (8)
de faciliteiten die de leveranciers van 'inputs' (stoffen, garens,
etc.) en de machinehandelaren boden (7)
het benutten, in het begin of pas later, van de arbeidskracht van
familie-/gezinsleden (7)
het veranderen of uitbreiden van de produktlijn (6)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
η)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

de toewijding, inzet, of spaarzaamheid van de ondernemer (6)
het verbeteren van de organisatie van de bedrijfsvoering (5)
het inschakelen van externe deskundigen (boekhouders, ingenieurs,
bedrijfskundigen, of andere 'asesores') (5)
de leningen van FOGAIN (5)
het zoeken naar/benutten van andere afzetmogelijkheden (5)
het kunnen herinvesteren van de inkomsten van de eenheid, omdat de
eigenaar/eigenaresse en zijn/haar gezin nog over andere inkomsten
beschikken of beschikten (5)
leningen/kredieten bij de bank (3)
zich geheel of gedeeltelijk verborgen houden voor de Seguro Social
en 'Hacienda' (3)
de goede kwaliteit of de originaliteit van het produkt waarmee de
markt betreden werd (3)
hulp van één of meerdere familieleden die ook een bedrijf(je) hebben (3) _
financiële hulp van vrienden (2)
de opleiding die de eigenaar genoten heeft (2)
het in dienst nemen van professionele (universitair geschoolde)
krachten (1)
het zoeken van betere (goedkopere) leverancier (1)
het uitbesteden van een deel van de produktie aan thuiswerkers (1)
het invoeren van een arbeidsdeling en taakverdeling (1)
het geluk vanaf het begin een goede afnemer te hebben (1)

Wat gezien de analyses in de vorige hoofdstukken verwacht mocht worden
komt hier duidelijk naar voren: groei en inkomensverbetering zijn niet
gebonden aan één of enkele factoren. In feite is bovenstaande opsomming
nog niet eens compleet, want enkele voor de hand liggende factoren zijn
niet genoemd. Van degenen die begonnen zijn met een een min of meer
aanzienlijk kapitaal heeft er bijvoorbeeld geen enkele dit feit genoemd.
Hoewel aan de scores geen absolute waarde moet worden toegekend is het
toch opvallend hoe vaak de vraag- en marktomvang en de door leveranciers en machinedistributeurs verleende betalingsfaciliteiten genoemd
zijn. Dit is daarom opvallend, omdat het hier gaat om externe voorwaarden van algemene aard (d.w.ζ geldend voor iedereen). Dat ze in relatief
veel gevallen niet als een 'normaal' gegeven opgevat wordentonderstreept nog eens het belang van deze factoren (zie ook Hoofdstuk 5,
over de ontwikkeling van de sector in het algemeen). Het is dan ook
niet te gewaagd om te stellen dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden in Aguascalientes onder de huidige ongunstige
economische omstandigheden zeer gering zijn, indien er geen maatregelen
genomen worden die het wegvallen van deze stimulerende factoren compen
seren.
Wat verder nog opvalt is dat een tweetal factoren betrekking heeft op
kenmerken die vooral voor de kleinschalige eenheden karakteristiek
zijn. Dit zijn de inschakeling van familie-arbeid en het verborgen,
klandestiene bestaan van de eenheid. Dat deze factoren genoemd worden
bevestigt de opvatting, dat ze bevorderlijk kunnen zijn voor groei. Het
feit dat maar zo weinig kleinschalige eenheden gegroeid zijn of hun in
komen wezenlijk verbeterd hebben toont evenwel aan dat het bepaald geen
voldoende voorwaarden zijn. Bij de hier geïnterviewde eenheden zijn ze
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dan ook gepaard gegaan met één of meerdere van de andere, eveneens
groei-bevorderende factoren. Die factoren zullen we hieronder nader
gaan bekijken, waarbij een onderscheid gemaakt zal worden tussen die
welke bij de start reeds aanwezig waren en die welke zich daarna pas
deden gelden.

12.A

Kenmerken van de beginsituatie

Tijdens de tweede fase van het onderzoek in Aguascalientes werd al snel
duidelijk dat niet alleen de huidige situatie van de kleinschalige eenheden in de meeste gevallen aanzienlijk verschilde met die van de grotere eenheden, maar dat ook de uitgangspositie vaak op meerdere punten
afwijkend was geweest. Dit wordt goed geïllustreerd door tabel 12.2.
Deze tabel is wat anders opgezet dan de voorgaande. De eenheden die
reeds als klein bedrijfje of middelgroot bedrijf zijn begonnen, zijn
namelijk apart genomen; deze zijn onder in de tabel te vinden. Voor
het overige is dezelfde volgorde aangehouden (alleen de scheidingsstrepen tussen de opeenvolgende categorieën zijn - op die tussen familiewerkplaatsen en kleine bedrijfjes na - weggelaten). In de kolommen
2 t/m 8 zijn een drietal van de factoren uit de vorige paragraaf - b, к
en t - direct overgenomen en substitueert het kenmerk van het groeistreven in feite de wat vage factor f; de andere drie zijn toegevoegd.
De laatste kolom bevat opmerkingen met betrekking tot de kenmerken in
de kolommen 2 t/m 8. De meeste zijn er een aanvulling op. Die over de
kwaliteit of originaliteit van het produkt, het reeds kennen van afne
mers, het beschikken over een eigen winkel en nog enkele andere, zijn
bijvoorbeeld te beschouwen als aanvulling op het kenmerk van de zelf
standige produktie; de factoren l,n,o,q en ν uit de vorige paragraaf
zijn hierin te herkennen.
Heel duidelijk komt uit de tabel naar voren dat voor meerdere kenmerken
geldt, dat de aan- of afwezigheid ervan bij de start allesbehalve ge
lijkmatig verdeeld is over de (huidige) kleinschalige eenheden ener
zijds en de overige categorieën anderzijds. Eén van die kenmerken
hebben we al besproken, namelijk de ervaring die men reeds had met een
of meer belangrijke aspecten van de produktie en de in- en verkoop (zie
Hoofdstuk 6, par. 6.2.2). Ten aanzien van de overige kunnen een aantal
opmerkingen gemaakt worden.
Allereerst is het toch wel opvallend dat zovele - 19 van de 24, dat is
bijna 80% - van de eenheden die eerst kleinschalig waren en nu tot de
andere categorieën behoren, begonnen zijn door een man of een man met
zijn echtgenote. Van de huidige kleinschalige eenheden geldt dat maar
voor 4 van de 41, i.e. 10%, en zelfs maar voor 3 als we het 'randgeval'
nr. 41 niet meerekenen (de man van nr. 24 zou vanwege de rolwisseling
met zijn vrouw misschien ook buiten beschouwing gelaten moeten worden,
maar daar staat het geval van nr. 34 - een alleenstaande jonge vrouw,
die niet aan huis of huishouding gebonden is - tegenover). Zoals we in
Hoofdstuk 6 zagen is dit onderscheid van belang omdat een aantal belangrijke taken in de sfeer van de indirecte arbeid (inkoop en verkoop)
door vrouwen vaak niet uitgevoerd kunnen worden vanwege hun rol en
plaats in het huishouden.
Mede gezien de vorige bevinding verbaast het niet, dat bijna alle gro-
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tere bedrijven als zelfstandige eenheid van start zijn gegaan. Slechts
3 zijn begonnen als volledig van een uitbesteder afhankelijke eenheid.
Nog opvallender is het verschil met de huidige kleinschalige eenheden
als we bedenken dat, zoals uit de enquêtegegevens blijkt, het in al
deze drie gevallen om de beter betaalde, 'legale' vorm van 'maquila'
ging. Het heeft er zodoende alle schijn van dat klandestiene 'maquila'
en het werken voor wat ik een 'vaste opkoper' heb genoemd een absolute
belemmering vormen voor groei en inkomensverbetering.
Een heel belangrijk verschil tussen de (huidige) kleinschalige eenheden
en de overige eenheden is ook, dat in het eerste geval een kleine minderheid en in het tweede geval de grote meerderheid van hun eigenaars
en eigenaressen begonnen is met een groei-oogmerk. De laatste zijn
kleding- of textielartikelenproducent geworden om er economisch flink
op vooruit te gaan, om hun sociale status te verhogen, of ook om zichzelf te bewijzen'. Dat kwam in meerdere interviews naar voren en het
blijkt ook duidelijk uit andere gegevens. Behalve uit de hierboven genoemde kenmerken blijkt dat bijvoorbeeld uit het feit dat in meer dan
de helft van de gevallen vanaf het begin met één of meerdere loonarbeidskrachten gewerkt is. Voor de eenheden die reeds als klein bedrijfje of middelgroot bedrijf van start gingen is dat niet meer dan logisch; maar dat ook 11 van de 24 die als kleinschalige eenheid begonnen
vanaf de start 1 of 2 loonarbeidskrachten in dienst hadden, is toch
veelbetekenend te noemen. Opvallende tekenen zijn daarnaast ook: dat
het meerdere van deze ondernemers, gezien hun opleidingsniveau, geenszins aan inkomensalternatieven ontbroken zal hebben (zie nogmaals par.
6.2.2); dat verscheidene als kledinghandelaar - al dan niet met een
eigen winkel - thuis al brood op de plank brachten; dat zeker vier of
vijf reeds werkten bij een familielid met een bedrijf(je) of desgewenst
bij zo'n familielid terecht zouden kunnen; dat 7 à 8 er een goede
loonbetrekking (de meeste in de sector zelf) voor opgaven; en dat een
zestal een redelijke baan had zonder deze evenwel meteen op te zeggen.
Alles bij elkaar genomen vormde het opzetten van een eigen eenheid in
tenminste twee-derde van de gevallen niet zomaar een manier om in het
eigen onderhoud te voorzien of wat bij te verdienen, en zeker niet een
uit nood geboren activiteit of een 'verlegenheidsactiviteit' van personen uit de onderste, 'kansarme' lagen van de bevolking; wèl betrof het
een doelbewuste poging van personen, afkomstig uit de middenklassen of
de formele loonsector, om hun positie te verbeteren of de eigen capaciteiten verder te ontplooien.
Ook met betrekking tot de andere kenmerken in de tabel (kolommen 6 t/m
8) kunnen een aantal opmerkingen gemaakt worden.
Het eerste kenmerk werd zoals we zagen door enkele respondenten genoemd
als factor die de groei mogelijk had gemaakt. Om te zien of dat kenmerk
ook voor andere eenheden had gegolden, werd gekeken naar de vraag of
het huishouden over andere inkomsten beschikte die voldoende waren om
van te leven. Die vraag is echter vaak moeilijk te beantwoorden (zie
ook Hoofdstuk 9), omdat een objectieve maatstaf daarvoor eigenlijk niet
bestaat. Het is dan ook met een flinke slag om de arm, als ik stel dat
de verschillen tussen de onderscheiden groepen op dit punt niet zo
groot zijn geweest, in de zin dat het percentage eenheden waarvan de
inkomsten direct herinvesteerbaar waren niet zoveel verschilt van de
ene groep naar de andere.
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Bron: eigen onderzoek, dec. 1982, jan.-febr. 1984
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Voor de beide andere kenmerken geldt dat vergelijking alleen interessant is tussen de eenheden die nu (nog) kleinschalig zijn en die welke
- na een start als familiewerkplaats - tegenwoordig tot de andere categorieën behoren (de eenheden die al groter begonnen, zijn vanzelfsprekend met een behoorlijk kapitaal van start gegaan en hadden weinig
behoefte om werk uit te besteden). We zien dan, dat in beide groepen
slechts een minderheid begonnen is met een min of meer aanzienlijk
kapitaal (geld, of machines en 'inputs') en/of in de hoedanigheid van
uitbestedende eenheid. Ook op deze punten is er dus geen opmerkelijk
verschil.
Tot nu toe hebben we de startsituatie in feite per groep bekeken; daarbij constateerden we voor een aantal kenmerken belangrijke verschillen,
in de zin dat ze in de ene groep vrijwel niet aangetroffen werden en in
de andere juist wel. Dit suggereert nadrukkelijk dat het voorkomen van
deze kenmerken een verklaring vormt voor de groei en inkomensverbetering van de eenheden 42 t/m 74. Lezen we de tabel nu echter eens van
links naar rechts, dat wil zeggen voor elk van de eenheden apart, dan
wordt snel duidelijk dat niet noodzakelijkerwijs alle of de meeste van
de kenmerken aanwezig zijn geweest bij de gegroeide eenheden (zie bijv.
de eenheden 44, 51 en 52), terwijl omgekeerd het wèl voorkomen van
meerdere ervan niet in alle gevallen garant heeft gestaan voor uitbreiding of substantiële inkomensverbetering (zie eenheid nummer 6 ) . Betekent dat nu dat ze in feite toch niets verklaren? Het antwoord op deze
vraag moet natuurlijk ontkennend luiden, en wel om de volgende redenen.
In de eerste plaats zijn dit natuurlijk niet de enige factoren die
groei of inkomensverbetering kunnen 'verklaren', dat wil zeggen in de
hand gewerkt hebben. De kenmerken in de kolommen 6 t/m 8, en ook die
welke in de kolom 'opmerkingen' genoemd zijn, kunnen eveneens een rol
spelen, zeker als ze sterk geprononceerd aanwezig zijn geweest (in
kwantitatieve en/of kwalitatieve zin). De oprichtster van eenheid nr.
44 bijvoorbeeld maakte zulke goede borduurprodukten, dat de mensen vanzelf naar haar toekwamen met het verzoek ook iets voor hen te maken.
Die van nummer 34 kan de produktie snel vergroten omdat ze kennelijk
een origineel produkt vervaardigt; toen ze een aantal jaren geleden een
bedrijfje trachtte op te bouwen met het maken van geborduurde artikelen, mislukte dat! Daarnaast zijn er zoals we in de vorige paragraaf al
zagen zeker nog andere factoren te noemen, die bovendien ook niet allemaal met de beginsituatie te maken hebben.
In de tweede plaats moeten we niet vergeten dat de omstandigheden in de
loop der jaren sterk gewijzigd zijn. We hebben te maken met eenheden
die op soms tamelijk ver uit elkaar gelegen tijdstippen zijn gestart.
De eisen, die aan een ondernemer of een eenheid gesteld worden om met
succes te kunnen opereren, zijn dan ook niet dezelfde geweest. De eenheden 51, 52, 69 en 74, die elk maar aan een of twee van de genoemde
kenmerken voldeden en toch konden groeien, zijn bijvoorbeeld allemaal
begonnen in de jaren '50; er was toen enorm veel vraag naar de Produkten van de sector en de concurrentie was nog gering, van overheidscontrole was nog nauwelijks sprake, leveranciers en machinedistributeurs
boden zeer aantrekkelijke voorwaarden, etc. Nummer 6 daarentegen, die
verschillende gunstige kenmerken in zich verenigde en desalniettemin
terug moest van vier personen naar één, werd kort na de oprichting
geconfronteerd met een inzakkende vraag, disproportionele prijsstijgin-

338

gen van de 'inputs' en afnemers die steeds later betaalden.
We kunnen dus stellen, dat de analyse van de beginsituatie der bezochte
eenheden de algemene conclusie rechtvaardigt dat de uiteenlopende ontwikkeling van de onderscheiden groepen voor een belangrijk deel terug
te voeren is op verschillen die reeds bij de start bestonden. De kleinschalige eenheden die gegroeid zijn, vertoonden eigenschappen die het
gros van de eenheden van die categorie op dat moment ontbeerden. Dat
waren niet altijd dezelfde, want de externe voorwaarden zijn ingrijpend
veranderd sinds het begin van de jaren '50, waardoor groei en inkomensverbetering moeilijker haalbaar zijn geworden. Een aantal ervan kenmerkte echter toch een grote meerderheid van de gegroeide eenheden en
mag derhalve beschouwd worden als in hoge mate bevorderlijk voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden. Het betreft het
kenmerk van de zelfstandige produktie en een drietal direct of indirect
aan de persoon van de ondernemer (of één der ondernemers) gebonden
factoren: het geslacht (manlijk), het beschikken over relevante ervaring en de groei-doelstelling.

12.5

Veranderingen na de start

De kenmerken zoals die bij aanvang aanwezig waren hebben voor kortere
of langere tijd hun invloed doen gelden op de ontwikkeling van de eenheden die gegroeid zijn. Zo hebben maar liefst 15 van de 33, die nu tot
de kleine bedrijfjes en grotere eenheden behoren, gedurende één tot
enkele jaren niet voldaan aan verplichtingen jegens het IMSS en/of de
belastingdienst. Vele ook hebben gedurende meerdere jaren tenminste éen
persoon van het eigen huishouden onbetaald laten meewerken, vaak de
echtgenote. Voor sommige als kleinschalige eenheid begonnen bedrijfjes
en bedrijven zijn dit belangrijke mechanismen geweest om in de eerste
fase te kunnen overleven en geld te sparen voor uitbreiding. Hetzelfde
geldt voor de uitbesteding aan thuiswerksters, die voor de oudere eenheden een belangrijke basis voor accumulatie is geweest, alsmede voor
de mogelijkheid alle inkomsten te kunnen herinvesteren; om dit laatste
mogelijk te maken, hebben meerdere van de geïnterviewden naast hun werk
voor de eenheid nog andere inkomensverwervende bezigheden gehad.
In een aantal gevallen heeft zich al snel na de start een voor de groei
bevorderlijke wijziging voorgedaan in de uitgangssituatie. Soms kon
geld geleend worden van vrienden of familie (nrs. 42, 43 en 65), of
zelfs van de bank (43 en 65), of werden betere afzetkanalen gevonden
(nrs. 63 en 72). In één geval bleek een flinke kapitaalinjectie uit het
huishouden mogelijk (nr. 49) en in een ander werd al gauw een boekhouder ingeschakeld om de financiën beter te kunnen bewaken (nr. 44).
Zoals te zien is, betreft het echter maar een minderheid van de eenheden die kleinschalig begonnen. Bij de overige hebben dergelijke - en
andere - ontwikkelingen zich pas later voorgedaan. Tabel 12.3 vat de
belangrijkste daarvan samen. Het gaat om de veranderingen die reeds in
par. 12.2 hiervoor genoemd zijn, met dien verstande dat die, welke zich
minder dan 5 maal voorgedaan hebben, niet opgenomen zijn.
Tabel 12.3, waaruit de eenheden 46 en 50 weggelaten zijn omdat ze nog
geen jaar bestonden op het moment van het interview, toont het belang
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van 4 soorten van veranderingen voor de ontwikkeling die de verschillende eenheden hebben doorgemaakt: a) het verbeteren van de plaats op
en de toegang tot de afzetmarkt (kolommen 2 en 3); b) het krijgen van
toegang tot of het aanboren van financieringsbronnen (kolommen 4, 5 en
6); c) het vinden van betere en goedkopere leveranciers (kolom 7); en
d) het verbeteren van het management en de organisatiestructuur van het
bedrijf(je) (kolommen 8 t/m 11). Verrassend is dit niet, gezien hetgeen
in voorgaande hoofdstukken (met name 6, 7 en 8) reeds aan de orde is
geweest. De overgebleven factor, het uitbesteden van een deel van de
produktie aan thuiswerkeenheden (kolom 12), heeft minder vaak een rol
gespeeld en is dan nog voornamelijk van aanvullende betekenis geweest

Ter nadere toelichting op deze tabel moet eerst opgemerkt worden dat de
informatie niet voor alle genoemde factoren compleet is. In de eerste
fase van het onderzoek, bij de eenheden 57 t/m 74, zijn ten aanzien van
enkele van deze factoren - de financiële hulp van vrienden of familieleden, het inschakelen van externe deskundigen, het volgen van cursussen en de verbetering van de organisatie - geen speciale vragen gesteld. Ook zonder de exacte gegevens zijn de trends echter duidelijk
genoeg.
Wel compleet is de informatie betreffende wijzigingen in de afzet en
veranderingen in de produktkeuze. De laatste houden in de meeste gevallen in, dat de produktie van 'typische' of traditionele artikelen (lakens, schorten, geborduurde jeans e.d.) om concurrentieredenen ingeruild is voor die van baby- en kinderkleding, dameskleding of bepaalde
soorten herenkleding (de produkten die ten tijde van het interview
gevoerd werden zijn in Hoofdstuk 7 reeds genoemd, in tabel 7.1). Daarnaast ging het in enkele gevallen om een aanvulling op hetgeen men
reeds vervaardigde - naast truien begon men bijv. ook jeans te maken waarbij de aanzet meestal gegeven werd door de klanten/afnemers, want
die vroegen erom. Een tweetal eenheden tenslotte schakelde om reden van
efficiëntie en produktiviteit van een bewerkelijk produkt over op een
eenvoudiger artikel. Ten aanzien van de afzet geldt dat meestal zowel
de wijze als de ruimtelijke spreiding ervan is veranderd of uitgebreid.
De wijze van afzet die in het begin het meest gehanteerd werd was de
verkoop nádat de produktie had plaatsgevonden, door er met de bus of de
eigen auto op uit te gaan. Het gebied waar de meeste eenheden na de
start afzetten was Aguascalientes en de omringende staten. De diversificatie die in beide opzichten heeft plaatsgevonden is af te lezen uit
tabel 7.2 in Hoofdstuk 7.
Over het aanboren of benutten van externe financieringsbronnen kunnen
we kort zijn. Vrijwel geen enkele eenheid heeft het er zónder kunnen
stellen en in plaats van één kruisje zouden er in de meeste gevallen
eigenlijk vele moeten staan. Zo is - en wordt nog steeds - zeer regelmatig gebruik gemaakt van kortlopend bankkrediet (voor de langlopende
leningen zijn de banken te duur), terwijl de meeste ondernemers die
zich tot FOGAIN hebben gewend reeds meerdere leningen van deze instantie hebben verkregen. Het belang van FOGAIN komt erg duidelijk naar
voren, al zien we nog eens bevestigd dat de kleine bedrijfjes waar
minder dan ca. 10 personen werken moeilijk een krediet kunnen krijgen.
Opvallend is dat meerdere eigenaren van dit type bedrijfjes evenwel een
beroep op vrienden of familie hebben kunnen doen. Dit lijkt te onder-
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strepen dat de ondernemers wier eenheid gegroeid is bepaald niet uit de
onderste lagen van de bevolking afkomstig zijn,
In kolom 7 is aangegeven welke eenheden van het kopen van de belangrijkste 'inputs' bij winkels of tussenhandelaren zijn overgegaan op de
aanschaf bij de producenten zelf of bij hun distributeurs (groothandel). De overige, die dus geen kruisje hebben gekregen, kochten al bij
de producent. Dit was niet zozeer te danken aan de omvang van hun produktie bij de start, alswel aan het feit dat er in Aguascalientes enkele producenten van breigarens waren die vaak ook aan de kleine afnemers
leverden (zie Hoofdstuk 8 ) .
De veranderingen in de kolommen 8 tot en met 11 spreken in feite voor
zich. Het gaat om een aantal logische en noodzakelijke aanpassingen op
het vlak van de produktie-organisatie en het management. De ondernemers
die daar (nog) niet van overtuigd zijn brengen zichzelf vroeger of
later in moeilijkheden, of hebben hun bedrijf relatief weinig zien
groeien. Een voorbeeld is de eigenaar van eenheid nr. 47, die jarenlang
heeft kunnen profiteren van de gunstige marktcondities en het nooit
nodig heeft gevonden iets te veranderen, behalve het gedeeltelijk overlaten van de boekhouding aan een boekhoudbureau; nu de tijden veranderd
zijn geeft hij de regering alle schuld, hoewel hij uiteindelijk ook wel
wilde toegeven dat hij de zaken misschien wat te lichtvaardig heeft opgevat. Andere voorbeelden zijn de eenheden nr. 43, 44, 51 en 52.
Blijven we nog even bij de grotere eenheden, dan dringt zich natuurlijk
de vraag op of er ook sprake is geweest van factoren die in plaats van
een positieve, een negatieve invloed hebben gehad. Welnu, die zijn er
vaak wel geweest, al wisten meerdere ondernemers er behalve de huidige
crisis geen te noemen, met uitzondering van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer (ziekte, sterfgevallen in de familie).
In aansluiting op de zojuist genoemde veranderingen in de sfeer van
organisatie en management kan alleereerst gewezen worden op het feit
dat, zoals één der geïnterviewden het uitdrukte) '...de bedrijven
sneller gegroeid zijn dan de ondernemers'. Ongecontroleerde groei, desorganisatie, onvermogen om het allemaal te blijven overzien, slechte
(of geen) boekhouding, gebrekkige administratie en planning, problemen
met de arbeiders, zijn sleutelwoorden voor het begrijpen van de problematiek die zich bij groei voordoet, vooral bij de overgang van een
klem bedrijfje naar een middelgroot bedrijf. In meerdere gevallen
heeft men zeer lang gewacht met ingrijpen en kwam het voortbestaan van
het bedrijf op een gegeven moment in gevaar. Met de hulp van externe
adviseurs, door het in dienst nemen van professionele krachten en soms
ook door de intrede van de tweede, vaak universitair geschoolde generatie, zijn de problemen meestal wel overwonnen. Niettemin zal de huidige
crisis nog wel de nodige zwakke plekken hebben blootgelegd.
Twee ondervraagden noemden ook de economische inzinking in 1976, die
liquiditeitsproblemen en onderbenutting van de capaciteit met zich meebracht. In dat jaar ook werd de Mexicaanse peso sterk gedevalueerd. Eén
van deze twee ondernemers kampt nog steeds met de naweeën daarvan, omdat hij juist een tweetal dure automatische breimachines had gekocht op
afbetaling; dergelijke machines moeten uit het buitenland komen en met
dollars betaald worden, met als gevolg dat deze ondernemer ineens voor
het dubbele bedrag in het krijt stond.
Over de huidige economische crisis en de gevolgen ervan voor de vraag
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naar de Produkten van de sector, de betalingsfaciliteiten van de leveranciers, de problemen met de betaling door de afnemers, etc., hebben
we in de vorige hoofdstukken reeds veelvuldig gesproken. Hier kan
daarom volstaan worden met de vermelding dat tenminste twee bedrijven
een grote dollarschuld hadden op het moment dat ook nu weer tot een
zeer forse devaluatie werd besloten. Eén van deze twee is daardoor aan
het wankelen gebracht en moest vele tientallen mensen ontslaan (eenheid
nr. 60; zie tabel 12.1).
Een andere negatieve factor die vermelding verdient is de grilligheid
van de grensstrook-economie. De steeds veranderende wisselkoersverhouding en de uitwerking van diverse regionale steunprogramma's aan beide
zijden van de grens hebben geleid tot sterke fluctuaties in de detailhandelverkopen in de noordelijke grenssteden (zie Martínez, 1975). Eén
van de bezochte bedrijven is hierdoor in grote problemen geraakt, aangezien het in de noordelijke grenssteden het grootste deel van de produktie pleegde af te zetten. Ongetwijfeld hebben ook andere bedrijven
te maken gehad met schommelingen in de vraag uit dit gebied.
Tenslotte is er nog het probleem van afnemende aandacht en toewijding
van de ondernemer. Daarvoor kunnen bijzondere redenen zijn, zoals ingrijpende veranderingen in de persoonlijke sfeer (eenheid nr. 44 is
daar een voorbeeld van; de echtgenoot van de eigenaresse kreeg een
zwaar auto-ongeluk), maar meestal is het een kwestie van het reeds
gerealiseerd hebben van de doelen die men zich gesteld had: men leeft
comfortabel, de kinderen hebben hun universitaire opleiding af of bijna
af, etc. (zie in dit verband ook hetgeen we in hoofdstuk 6 gezegd hebben over de 'beperkte uitgebreide reproduktie' als doelstelling van de
onderneming). Zeker als tegelijkertijd de grenzen van het eigen kunnen
bereikt zijn - dat wil zeggen als voor verdere groei belangrijke organisatorische veranderingen noodzakelijk zijn - en geen van de kinderen
belangstelling t.oont om de leiding over te nemen, wordt aan de afbouw
begonnen. Door vertrek van werknemers opengevallen plaatsen worden niet
meer opgevuld, overtollige machines worden verkocht of niet meer gerepareerd, naar nieuwe afzetmogelijkheden wordt niet meer gezocht, etcetera. Een dergelijke ontwikkeling had zich bijvoorbeeld voorgedaan bij
de eenheden nr. 47 en 48.
Hoe, zo kan men zich afvragen, zit het nu met de (huidige) kleinschalige eenheden? Zijn daar totaal geen veranderingen opgetreden? Het antwoord luidt dat ook bij deze eenheden natuurlijk niet altijd alles bij
het oude is gebleven.
De meest voorkomende verandering is geweest dat men de ene opkoper of
uitbesteder verwisseld heeft voor de andere; opvallend is daarbij dat
slechts 3 van de 20 betrokken eenheden dat vrijwillig hebben gedaan,
zonder dat daartoe aanleiding werd gegeven door de uitbesteder of opkoper (de overige wisselden omdat de uitbesteder of opkoper geen werk
meer gaf, de prijzen niet verhoogde hoewel alles duurder was geworden,
te laat betaalde, e t c ) . In enkele gevallen heeft men tussen de wisseling van uitbesteder/opkoper door getracht zelfstandig te verkopen,
helaas zonder succes.
Daarnaast blijkt in een drietal gevallen, waarin begonnen werd op een
gehuurde machine of een machine van de uitbesteder, financiële hulp van
een familielid ontvangen te zijn voor het kopen van een eigen machine.
Tenslotte is één eenheid omgeschakeld van breien op borduren (de brei-
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machines werden verkocht en met de opbrengst kon de aanbetaling van de
borduurmachines bekostigd worden) en is een andere blijvend overgegaan
van 'maquila' op zelfstandige produktie en verkoop.
Helaas hebben genoemde veranderingen slechts in enkele gevallen (o.a.
de beide laatstgenoemde) tot een blijvende inkomensverbetering geleid.
Meerdere malen ging men er in eerste instantie wel op vooruit, maar
werd deze verbetering al snel teniet gedaan doordat de economische
problemen van het land zich vertaalden in een bij de hollende inflatie
achterblijvende stijging van de stuktarieven. Kortom - en dit blijkt
ook uit het feit dat er soms een kracht bijgekomen is (en vaak ook 1 of
2 machines) - een zekere dynamiek is mogelijk; deze zal echter veelal
te marginaal blijken op het moment dat de algemene omstandigheden zich
in negatieve zin wijzigen.

12.6

Vergelijking met verwante studies

Relevante informatie over de ontwikkeling van individuele eenheden of
groepen van eenheden wordt niet door alle auteurs gegeven. Wat betreft
de Mexicaanse studies vinden we dergelijke informatie alleen bij Alonso
en Lailson. Van de andere studies verschaffen slechts die van Schmukler, Schmitz & Camargo en De Paiva Abreu (enige) bruikbare gegevens.
Om geen al te versnipperd beeld te presenteren zullen we eerst per
auteur de diverse relevante bevindingen op een rijtje zetten, waarna we
kunnen bezien wat de meest opvallende elementen zijn.

12.6.1

Beschrijving

Vrijwel alle naaisters in Nezahualcoyotl zijn begonnen met wat Alonso
een 'unipersonal workshop' noemt. Een deel had reeds als loonarbeidster
gewerkt (43,5% der ondervraagden), waardoor ze de elementaire vaardigheden wel hadden ontwikkeld. In het bezit van alleen een naaimachine
voor huishoudelijk gebruik zijn deze vrouwen thuiswerk gaan doen, teneinde het inkomen van hun echtgenoot aan te vullen, of, in menig geval
ook, omdat hun echtgenoot werkloos was en er dus helemaal geen inkomen

was.
Een deel van de naaisters die Alonso heeft bezocht - 33 van de 192, dat
is 17,2% - bleek succesrijk te zijn geweest, in die zin dat ze nu aan
het hoofd stonden van een 'multipersonal workshop' met één of meer
betaalde krachten. Over de redenen van dat succes is Alonso niet echt
duidelijk. Voorwaarden voor groei blijken in elk geval te zijn geweest,
dat de uitbesteder er persoonlijk belang bij had dat de betreffende
eenheid de capaciteit vergrootte en dat de naaister reeds meerdere
jaren voor hem of haar werkte (en het vak dus goed onder de knie had
gekregen; 1979:124). Verder komt naar voren dat het belangrijk is
geweest dat er familieleden waren die mee zijn gaan werken, dat een
soort herbezinning op de leefstrategie van het huishouden heeft plaatsgevonden in de zin dat ook de echtgenoot zich met de eenheid is gaan
bemoeien en dat de naaister gezegend is met een 'entrepreneurial personality' (pp. 112,113 en 124).
Bij nadere beschouwing blijkt het 'succes' nogal relatief. In de eerste
plaats was er geen enkele eenheid waar meer dan 10 personen werkten en
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waren er maar 6 die meer dan 5 betaalde krachten in dienst hadden. Bovendien bleek dat de betaalde krachten in deze 'workshops' altijd onder
klandestiene voorwaarden werkten en minder dan het minimumloon verdienden. Tenslotte leek zich een omgekeerde trend te gaan voordoen. De
grotere 'workshops' begonnen de betaalde krachten namelijk weer te ontslaan en hielden er soms zelfs helemaal mee op. De reden hiervoor is
dat deze eenheden de afhankelijkheid van een uitbesteder niet doorbroken hebben. Sommige hebben wel geprobeerd zelfstandig te gaan werken,
maar konden niet aan de benodigde 'inputs' komen, of moesten daar te
hoge prijzen voor betalen. Dat men afhankelijk is gebleven van de uitbesteder betekent echter tegelijk dat men geheel of gedeeltelijk klandestien moet blijven, omdat er anders te weinig overblijft van wat de
uitbesteder betaalt. Daarmee blijven de groeimogelijkheden uiteindelijk dus toch beperkt. Omdat de autoriteiten sinds het midden van de
jaren '70 strenger zijn gaan controleren, worden die mogelijkheden
bovendien steeds geringer en worden de grotere eenheden - we zeiden dat
zojuist al - gedwongen hun betaalde krachten te ontslaan of er helemaal
mee op te houden (p.123).
Een laatste opmerking m.b.t. Alonso's studie is dat de inkomens die
verdiend worden in de geïnterviewde workshops sinds 1976 sterk onder
druk zijn komen te staan: de stijging van de stuklonen blijkt die van
de kosten van levensonderhoud lang niet bijgehouden te hebben (p.268).
Lailson beschrijft in haar studie over Guadalajara hoe in de jaren '30
en '40 vele tientallen kleinschalige eenheden gestart zijn. De oprichters waren Libanese stoffen- en bonneteriehandelaren. Dat wil zeggen
dat het om mensen ging die over belangrijke kennis en ervaring beschikten, al een relatienetwerk hadden opgebouwd en reeds enig kapitaal
vergaard hadden (van twee beschreven 'cases' toont de ene een start met
10 machines voor de confectie en de andere een start met 3 brelmachines
en een eigen winkel; pp. 75-88). Het betekent ook dat de eenheden opgezet en geleid werden door mannen, al dan niet in samenwerking met hun
echtgenotes. Deze mannen konden erop uitgaan om 'inputs' te kopen en
nieuwe markten te zoeken (hoewel ze in het begin ook wel aan de directe
produktie deelnamen; 1980:52).
Een aantal van deze eenheden is later uitgegroeid tot grote bedrijven.
Enkele voorwaarden daarvoor hebben we in Hoofdstuk 5 reeds genoemd,
namelijk de ruime regionale markt, het aanbod van goedkope arbeid en de
faciliteiten die de leveranciers boden. Verder blijkt hun groei in de
beginfase bevorderd te zijn door de enorme arbeidsinzet van de ondernemer en zijn gezinsleden. In latere fasen zijn van de intrede van de
tweede generatie - deze had een universitaire opleiding genoten en
durfde te innoveren en risico's te nemen -, het aanstellen van professionele krachten, de diversificatie of wijziging van het assortiment
en, in het algemeen, 'modernisatie', belangrijke stimulansen uitgegaan
(pp. 55-57).
Op de vraag, waarom sommige van de in de jaren '30 en '40 gestarte eenheden wèl gegroeid zijn en andere níét, vinden we in het artikel van
Lailson geen antwoord. Dat wordt echter wel gegeven door Arias, die
zich eveneens met de opkomst van de industrie in Guadalajara bezighoudt, maar behalve de kledingsector ook de schoenenindustrie en de
kleine-metaalsector in de beschouwing betrekt. Zij stelt dat de eenheden, die de minste mogelijkheden hadden om te groeien, enerzijds de
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eenheden waren die voor de exportmarkt produceerden - de vraag uit de
oorlogvoerende landen zakte na afloop van de tweede wereldoorlog in en anderzijds de eenheden die het meest direct gebonden waren aan het
handelskapitaal (4). Met andere woorden, naast een nogal bijzondere
factor (de extra vraag die een groot gewapend conflict met zich mee kan
brengen voor de niet in het conflict betrokken landen), zien we hier
het belang benadrukt van een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
Omtrent de dynamiek onder de kleine eenheden die gedurende de afgelopen
decennia in grote getale zijn opgekomen (zie ook par. 5.4.1 m Hoofdstuk 5), komen we helaas weinig te weten. Lailson vertelt alleen dat er
sprake is van een constant opkomen en verdwijnen van kleine werkplaatsen (p. 59) en dat sommige werknemers van de grotere bedrijven een
eigen eenheid opzetten, waarbij ze meestal aangenomen werk voor hun exwerkgever gaan doen (p. 61). Dit laatste wordt geïllustreerd door de
'case' die Lailson beschrijft, welke, in geval deze representatief is
voor het gros van de huidige kleinschalige eenheden, doet vermoeden dat
groei en inkomensverbetering vrijwel onmogelijk zijn vanwege hun afhankelijkheid en klandestimteit (pp. 88-98).
De thuiswerksters die in Rio de Janeiro naaiwerkzaamheden verrichten
voor kleine bedrijfjes die modieuze kleding fabriceren voor hogere inkomensgroepen, zijn veelal ex-loonarbeidsters; ten gevolge van hun
huwelijk zijn ze gedwongen de werkzaamheden thuis voort te zetten (De
Paiva Abreu, 1982:9). De relatie die ze met een uitbestedend bedrijfje
aangaan is in het algemeen tamelijk stabiel; ze zoeken alleen dán een
andere uitbesteder, als ze daar door erg lage stuktarieven min of meer
toe gedwongen worden (pp. 13,15). De echtgenoten van de 18 thuiswerksters die De Paiva Abreu interviewde verdienden gemiddeld zo'η 2 keer
het officiële minimumloon, kennelijk genoeg om het mogelijk te maken
(een deel van) de inkomsten van het thuiswerk aan te wenden voor de
aanschaf van een of twee extra machines. Uitbreiding met een extra
- betaalde - arbeidskracht bleek in geen der gevallen plaatsgevonden
te hebben. De reden hiervoor, zo meent De Paiva Abreu, is dat het erg
moeilijk is personen te vinden die voldoende vaardigheid ontwikkeld
hebben (p.9). Klaarblijkelijk is deze onderzoekster van mening dat
zelfstandige produktie niet tot de reële mogelijkheden behoort (want
dan zou men eenvoudiger produkten kunnen gaan maken zodat er minder
hoge eisen aan externe krachten gesteld hoeven te worden).
Helaas komen we verder niets te weten over de kleine bedrijfjes die als
uitbesteders optreden voor de thuiswerksters. We lezen alleen dat ze,
gezien de wijze waarop de markt verdeeld is, maar weinig groeimogelijkheden hebben. Ze opereren op een extreem veranderlijke markt, waarvoor
een grote mate van flexibiliteit vereist is. Die flexibiliteit gaat
verloren bij groei en er ontstaan dan grote problemen in de organisatie
van de produktie en bij de afzet (p.3).
Blijven we in Brazilië, dan lezen we bij Schmitz & Camargo dat degenen
die in Petrópolis een kleine familiewerkplaats beginnen, vaak afkomstig
zijn uit de grotere, 'formele' bedrijven. Als naaister of breier in
zo'n bedrijf ben je in feite veroordeeld arm te blijven, zo leggen de
auteurs uit (1979:12). Het als ondernemer betreden van de 'informele'
sector heeft daarom behalve de wens om vrijer te zijn voor wat betreft
de werktijden en/of voor de kinderen te kunnen zorgen, in de eerste
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plaats als reden dat men hoopt op te kunnen klimmen langs de economische en sociale ladder. Deze weg staat niet open voor alle loonarbeiders, zo stellen de schrijvers, maar helaas geven ze niet aan waaróm
dat zo is.
Hoe dan ook, diegenen die metterdaad een eigen werkplaats opzetten gaan
er meestal direct op vooruit. Weliswaar zijn ze afhankelijk van uitbestedende industriële bedrijfjes en bedrijven en verdienen ze daarom per
uur minder dan een loonarbeider, maar door de werkdag flink te verlengen en de andere leden van het huishouden zoveel mogelijk mee te laten
werken wordt toch een hoger inkomen verkregen dan wat een fabrieksarbeider aan het eind van de week mee naar huis neemt (pp. 20,21).
Houdt men dit lang genoeg vol en blijft men bovendien zolang mogelijk
klandestien opereren - tenminste totdat men de nodige ervaring heeft
opgedaan met betrekking tot de produktie-organisatie en de commercialisatie - dan is een geleidelijke groei mogelijk. Dit wordt aangetoond
door het feit dat 4 van de 5 geïnterviewde eigenaren van kleine industrieën ook met een familiewerkplaats begonnen waren (p. 18). Problemen
die daarbij overwonnen moeten worden zijn: het gebrek aan zekerheid en
stabiliteit dat gepaard gaat met het werken voor een uitbestedend bedrijf, een tekort aan werkkapitaal, het feit dat men (relatief) hoge
prijzen moet betalen voor de 'inputs' en - pas later, als de eenheid
tot een kleine kapitalistische onderneming uitgroeit - problemen op het
vlak van leiding en organisatie (de ondernemer is onvoldoende geschoold
en heeft te weinig ervaring opgedaan) (pp. 26,27).
Wat Schmukler voor Argentinië schrijft over de start van de kleine
'producenten op bestelling' en de daaropvolgende ontwikkeling, hebben
we eigenlijk al verteld in Hoofdstuk 9. Het beeld dat zij schetst lijkt
op dat van Schmitz & Camargo, maar is meer gedifferentieerd en waarschijnlijk ook realistischer. Waar laatstgenoemden de wens om een eigen
zaakje te beginnen (in de hoop op sociale en economische mobiliteit) in
één adem noemen met de wens zelf de werktijden te bepalen en met de
noodzaak om op de kinderen te passen, brengt Schmukler een scheiding
aan (pp. 341-344).
De kleinste eenheden zijn om de laatste reden opgezet, zo stelt ze. Het
gaat vooral om vrouwen, meestal met kinderen. Hun doel is het aanvullen
van het inkomen van de overige leden van het huishouden, een inkomen
dat vaak onzeker en instabiel is. Daarom zullen ze onzekerheid in hun
eigen werk zoveel mogelijk uitbannen, hetgeen betekent dat ze de relatie met hun uitbesteder niet snel zullen doorbreken en dus ook niet
trachten uit te zoeken of er wellicht betere mogelijkheden zijn. De
uitbesteder kan zodoende láge tarieven betalen, waardoor van enige
accumulatie geen sprake kan zijn.
De iets grotere eenheden, van de 'talleristas', zijn meestal opgezet
door ex-werknemers van grotere bedrijven of door mensen met een beetje
kapitaal. Zij streven inderdaad een opwaartse mobiliteit na. Ze trachten de produktie uit te breiden als de conjunctuur gunstig is, om te
kunnen sparen voor de slechtere tijden, waarin de produktie weer ingekrompen wordt. De 'talleristas' werken het liefst voor verschillende
uitbesteders en wisselen daarbij regelmatig, om niet onder druk gezet
te kunnen worden met lagere stuktarieven. Al met al betreft het hier
bepaald geen rustige wijze van bestaan, reden waarom sommigen het na
een tijdje voor gezien houden en weer als werknemer de loonsector in-
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gaan. Anderen hebben er echter weinig moeite mee en brengen het soms
tot onafhankelijk kapitalistisch ondernemer. Hóé dat gebeurt vertelt
Schmukler ons helaas niet.

12.6.2

Evaluatie

In bovenstaande beschrijvingen is veel te herkennen van hetgeen we m
de vorige paragrafen voor Aguascalientes naar voren hebben zien komen.
Het betreft met name de volgende punten:
—
Factoren die groei en/of inkomensverbetering van kleinschalige
eenheden mogelijk maken of bevorderen zijn er meerdere, niet
slechts één of enkele (zie met name Lailson).
—
In de gevallen waarin van duurzame groei sprake is geweest of
waarin een dergelijke groei mogelijk wordt geacht, is vanaf het
begin ook sprake geweest van de intentie om te groeien of, in
andere woorden, er in economisch en sociaal opzicht op vooruit te
gaan. Deze intentie blijkt verband te houden met de economische en
sociale achtergrond van de betrokkenen: het waren handelaren uit
de middenklasse (Lailson), (andere) personen die enig kapitaal te
investeren hadden (Schmukler) en ex-werknemers uit de formele
loonsector die ook over enige middelen beschikten (Schmukler - de
'talleristas' bezitten tenminste 2 machines - en Schmitz & Camargo, althans indien dit de betekenis is van de opmerking dat het
voor zichzelf beginnen niet voor alle loonarbeiders weggelegd is).
Schmukler brengt deze samenhang ook heel expliciet naar voren,
door de wijze waarop ze de 'producenten op bestelling' in twee
hoofdcategorieën indeelt.
Nadrukkelijk blijkt ook het belang van een zelfstandige produktie.
Afhankelijkheid van handelaren (Lailson/Anas), pseudo-producenten
(Alonso) of grotere produktie-eenheden (Lailson, Schmitz & Camargo, De Paiva Abreu en ook Schmukler) is een sta-in-de-weg voor
groei en inkomensverbetering.
Verder zien we dat het belangrijk is voor het in gang zetten en
houden van een proces van groei en inkomensverbetering bij kleinschalige eenheden, dat men toegang krijgt tot de markt van de
voornaamste 'inputs' en deze tegen gunstige prijzen kan kopen
(Schmitz & Camargo, Alonso); van belang is verder dat financieringsbronnen aangeboord worden (Schmitz & Camargo), dat de positie
op de afzetmarkt verbeterd wordt (o.a. door andere of meer soorten
artikelen te gaan maken; Lailson) en dat op een gegeven moment de
nodige verbeteringen op het vlak van de bedrijfsleiding en -organisatie doorgevoerd worden (Lailson, Schmitz & Camargo en ook De
Paiva Abreu).
Uit de ontwikkeling in het verleden mag waarschijnlijk ook worden
afgeleid dat het bevorderlijk kan zijn voor de groei van de kleinschalige eenheden als er een man (mede) aan het hoofd staat. Dat
blijkt in elk geval uit de studie van Lailson, terwijl ook de
'talleristas' van Schmukler waarschijnlijk mannen zijn (zo begrijp
ik uit haar omschrijving van de beide categorieën van 'producenten
op bestelling'). En bij Alonso blijkt dat de naaisters die het
meest 'succesrijk' geopereerd hebben op een gegeven moment bijgestaan werden door hun echtgenoot.
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Natuurlijk doen zich ook bij een positieve ontwikkeling factoren
voor die een negatieve invloed uitoefenen, zoals een inzakkende
vraag (Arias/Lailson, Schmukler) en de beperkte capaciteiten van
de ondernemer (Schmitz & Camargo).
Tenslotte valt op te merken dat het natuurlijk niet zo is, dat bij
de eenheden die niet behoren tot de relatief kleine groep die succesrijk is geweest, alles altijd bij het oude is gebleven.
Bij De Paiva Abreu en Alonso zien we namelijk dat er wel degelijk
enige accumulatie heeft plaatsgevonden; de laatstgenoemde auteur
registreerde in een aantal gevallen zelfs een duidelijke toename
van het aantal personen. De verbetering is echter marginaal of
blijkt te broos zodra de omstandigheden zich in negatieve zin
wijzigen. Zelfs moet men oppassen niet tot beëindiging van de
produktieve activiteiten gedwongen te worden, want het blijkt dat
velen er al snel weer mee ophouden (Lailson, Schmukler). Het is
daarom niet meer dan logisch dat menigeen elke onzekerheid zo mogelijk uit de weg gaat en daarom niet gauw een andere, beter betalende, uitbesteder of opkoper zoekt (Schmukler, De Paiva Abreu).
Op hun totaal bezien wijken de uitkomsten van deze studies op een tweetal punten enigszins af van die in de voorgaande paragrafen:
Het beschikken over relevante ervaring komt slechts één maal naar
voren als factor die mogelijk bevorderlijk is geweest voor de
groei, namelijk bij Lailson. De ex-werknemers van industriële bedrijven in de sector waar Schmukler en Schmitz & Camargo over praten hebben voorzover ik uit hun verhaal kan opmaken alleen ervaring in het bedienen van machines.
Een factor die daarentegen juist veel nadrukkelijker naar voren
komt als bevorderlijk voor een positieve ontwikkeling, is de inzet
van familie-arbeid (inclusief de arbeid van de ondernemer of onderneemster zelf). Door veel en hard te werken is het mogelijk
meer te verdienen dan met één enkele formele loonbetrekking. Enige
kapitaalaccumulatie kan dan plaatsvinden zodat op den duur, meestal na een lange periode van grote inspanning en opoffering, een
poging gedaan kan worden de werkplaats uit te bouwen tot een zelfstandig producerend klein industrieel bedrijfje.

12.7

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben we de eenheden in de sector bekeken op hun dynamiek. Dit deden we aan de hand van een analyse van de kenmerken die
de bestudeerde eenheden bezaten op het moment dat ze van start gingen.
Deze werd gevolgd door een beschouwing van de veranderingen die daarna
zijn opgetreden en van de belangrijkste factoren die van invloed zijn
geweest op hun ontwikkeling. In tegenstelling tot Hoofdstuk 5, waarin
het om de ontwikkeling van de sector in het algemeen ging, is de aandacht hier uitgegaan naar de individuele eenheden, of groepen van eenheden. In de eerste vier paragrafen na de Inleiding werden de resultaten van het onderzoek in Aguascalientes geanalyseerd en in par. 12.6
kwamen de ter vergelijking geraadpleegde studies aan bod. Helaas bleken
enkele daarvan over het hier behandelde onderwerp geen relevante informatie te verschaffen (die over Huexotla bij Mexico-stad, die over
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Noordoost-Guanajuato en die over Perú). Omdat de ontwikkelingen in
Nicaragua geheel anders zijn verlopen (namelijk in de vorm van de oprichting en uitbreiding van coöperaties) en we die bovendien in het
vorige hoofdstuk al geschetst hebben, heeft de vergelijking in dit
hoofdstuk alleen betrekking gehad op de studies over Argentinië en
Brazilië, alsmede die over Guadalajara en Nezahualcoyotl.
In par. 12.2 identificeerden we, binnen de in Aguascalientes bezochte
groep van werkplaatsen, bedrijfjes en bedrijven, die eenheden welke een
meer dan marginale uitbreiding en/of inkomensverbetering te zien hebben
gegeven. Dat bleken slechts bij uitzondering kleinschalige eenheden te
zijn. De grote meerderheid van deze categorie was ongewijzigd van omvang gebleven en was er qua reëel inkomen eerder op achteruit, dan op
vooruit gegaan. Bij de overige categorieën lag dat geheel anders, aangezien deze bedrijfjes en bedrijven na hun oprichting vrijwel zonder
uitzondering aanzienlijk gegroeid zijn, terwijl de inkomensontwikkeling
voor de ondernemers zelf zeker positief is geweest en voor de loonarbeidsposities in meerdere gevallen eveneens. Bijna driekwart bleek als
kleinschalige eenheid begonnen te zijn, zodat het verschil in dynamiek
tussen deze groep en de 'huidige' kleinschalige eenheden zeker opmerkelijk te noemen is.
De analyse van de kenmerken van de verschillende eenheden bij de start
en van de daarna opgetreden veranderingen werd ingeleid in par. 12.3.
In die paragraaf lieten we de geïnterviewde eigenaren of bedrijfsleiders van de eenheden die gegroeid waren aan het woord, in de vorm van
een opsomming van de redenen die door hen genoemd waren voor die groei.
Deze opsomming toonde dat vele factoren bevorderlijk kunnen zijn voor
groei en inkomensverbetering en dat deze niet aan een bepaald facet (de
interne organisatie met haar deelfacetten, of de diverse typen van externe relaties) gebonden zijn. Opvallend is dat zeker niet alleen weinig algemene of zelfs bijzondere kenmerken, omstandigheden en wijzigingen daarin als redenen voor het 'succes' aangedragen werden. De inzet
van familie-arbeid en het klandestiene bestaan - beide kenmerkend voor
vele, vooral kleinschalige eenheden - werden bijvoorbeeld óók genoemd
en tevens bleek uit de antwoorden nog eens hoe belangrijk de marktfactor (ruime vraag) en de betalingsfaciliteiten van de leveranciers geweest zijn (deze factoren kwamen in Hoofdstuk 5 al nadrukkelijk naar
voren).
Op grond van de bestudering in par. 12.A van verschillende kenmerken
van de beginsituatie der bezochte eenheden kon vastgesteld worden, dat
de in par. 12.2 geconstateerde verschillen in dynamiek voor een belangrijk deel terug te voeren zijn op verschillen die reeds bij de start
bestonden. De kleinschalige eenheden die gegroeid zijn vertoonden bij
hun start eigenschappen die het gros van dergelijke eenheden moest
ontberen. Dat waren niet altijd dezelfde eigenschappen, want de externe
voorwaarden zijn in de loop der jaren ingrijpend veranderd; groei en
inkomensverbetering zijn hierdoor steeds moeilijker haalbaar geworden.
Een aantal van die eigenschappen kenmerkte evenwel toch een grote
meerderheid van de gegroeide eenheden en mag daarom geacht worden in
hoge mate bevorderlijk te zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
kleinschalige eenheden:
zelfstandige produktie (onafhankelijkheid van een vaste opkoper of
een uitbesteder)

350

het mannelijke geslacht van (één van) de ondernemer(s)
het beschikken over relevante ervaring, bijvoorbeeld wat betreft
de in- of verkoop, of de organisatie van de produktie
het streven naar groei en naar inkomensverbetering voor de eigenaar(s).
In aansluiting op dit laatste kenmerk kon vastgesteld worden dat tenminste tweederde van deze ondernemers tot de middenklassen behoorden
en/of in de formele loonsector werkzaam waren (en soms ook enige tijd
bleven) toen ze hun werkplaats of bedrijfje opzetten. Hun sociale en
economische achtergrond is daarmee nogal afwijkend van die van de
meeste eigenaren/eigenaressen van de kleinschalige eenheden in de
regio.
We begonnen par. 12.5, waarin de veranderingen na de start centraal
stonden, met op te merken dat de kenmerken zoals die bij de start aanwezig waren voor kortere of langere tijd van invloed zijn geweest op de
ontwikkeling van de eenheden die gegroeid zijn. Voor de bedrijven en
bedrijfjes die als kleinschalige eenheid begonnen, zijn een enige tijd
volgehouden (semi-)klandestien bestaan, de inschakeling van familiearbeid en/of uitbesteding aan thuiswerk(st)ers, vaak belangrijke mechanismen geweest voor de overleving en de eerste fase(n) van de kapitaalaccumulatie. Niettemin is er in de loop der tijd bij de meeste natuurlijk het nodige veranderd. De wijzigingen die de groei gestimuleerd
hebben vallen voor het merendeel onder één van de volgende vier noemers:
het verbeteren van de plaats op en de toegang tot de afzetmarkt
het aanboren van, of verkrijgen van toegang tot, financieringsbronnen
het vinden van betere en goedkopere leveranciers
het verbeteren van het management en de organisatiestructuur van
het bedrijf(je).
Het is niet meer dan logisch dat zich in menig geval ook de nodige negatieve invloeden op de ontwikkeling hebben voorgedaan. Deze hebben de
groei en inkomensverbetering vertraagd, of soms zelfs omgebogen tot inkrimping en teruglopende inkomsten voor de ondernemer. Naast de huidige
economische crisis kunnen genoemd worden de recessie van 1975-'76, de
soms grillige ontwikkeling van de economie in het noordelijke grensgebied, het bereiken van de grenzen van de capaciteiten der ondernemer(s), en - in een aantal gevallen waarin de ondernemer of onderneemster voor het eigen gezin bereikt heeft wat hij/zij oorspronkelijk van
plan was - een afnemende belangstelling en inzet.
Gelet op de gang van zaken bij de huidige kleinschalige eenheden bleek,
ook nog in par 12.5, dat enige dynamiek wel mogelijk is, maar dat deze
toch vrij marginaal blijft en kwetsbaar blijkt. De meest voorkomende
verandering is geweest dat men van uitbesteder of opkoper veranderde.
Dit duidt echter zelden op een actief zoeken naar betere kansen, want
in de meeste gevallen lag de aanleiding ervoor in het gedrag van de
oude uitbesteder of opkoper. Het resultaat in termen van omvang en
inkomensniveau van deze en andere veranderingen is helaas maar in
weinig gevallen duurzaam positief geweest, omdat de opkoopprijzen en
uitbestedingstarieven geen gelijke tred hebben gehouden met de inflatie.
De uitkomsten van de ter vergelijking geraadpleegde studies ten aanzien
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van de voor groei en inkomensverbetering bevorderlijke kenmerken van de
beginsituatie en de veranderingen daarna, tonen op de meeste punten
duidelijke overeenkomsten met de resultaten van het onderzoek in Aguascalientes; dit kwam naar voren in paragraaf 12.6. De voornaamste afwijkingen betreffen het belang van het beschikken over relevante ervaring
en de rol van de arbeidsinzet van de ondernemer en zijn (directe) familieleden. Het eerste punt krijgt in deze studies minder nadruk, het
tweede juist méér. Daarmee wordt nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om door middel van langdurige inspanning en grote opofferingen
voldoende kapitaal te accumuleren, om een poging te wagen tot uitbreiding en, in de meeste gevallen ook, verzelfstandiging.
Er zijn, indien we elk van de hierboven opgesomde bevindingen al niet
als zodanig willen opvatten, tenminste drie conclusies uit de analyse
in dit hoofdstuk te trekken.
Ten eerste zijn de factoren die bevorderlijk blijken te zijn geweest
voor de groei en inkomensverbetering van eenheden die voorheen kleinschalig waren, de keerzijde van vele der factoren welke in voorgaande
hoofdstukken als belemmerend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de
huidige kleinschalige eenheden naar voren zijn gekomen. Oftewel: een
aantal belangrijke conclusies uit de voorgaande hoofdstukken wordt
duidelijk ondersteund.
In de tweede plaats is duidelijk naar voren gekomen dat: a) die kleinschalige eenheden, die een substantiële groei hebben doorgemaakt,
geenszins tot de doorsnee behoorden toen ze van start gingen; b) dit in
de meeste gevallen verband hield met de sociale en economische achtergrond van hun oprichters, die niet die van het gros van de kleinschalige ondernemers is. Dit betekent dat uit de groei van deze eenheden
niet zondermeer afgeleid kan worden dat er ook voor de andere kleinschalige eenheden goede mogelijkheden voor groei en inkomensverbetering
zijn.
In de derde plaats kan uit het feit, dat onder de overige kleinschalige
eenheden in een aantal gevallen toch wel enige dynamiek te bespeuren
valt, niettemin de hoop geput worden dat door middel van een gericht
beleid een positieve ontwikkeling op gang gebracht kan worden onder
tenminste een deel van deze eenheden.

352

Noten

(1) Zoals reeds eerder vermeld (in Hoofdstuk 3) is er gedurende twee verschillende
perioden geïnterviewd, en wel aan het einde van 1982 (de grotere eenheden) en in het
begin van 1984 (de kleinschalige eenheden en de kleine bedrijfjes).
(2) Tijdens de eerste fase van het onderzoek is aan de eigenaren of bedrijfsleiders
van de bezochte bedrijven gevraagd welke factoren naar hun mening de groei van het
bedrijf bevorderd hadden en - indien van toepassing - met name hoe de stap mogelijk
geweest was van een situatie waarin alleen of voornamelijk met familje-arbeid gewerkt
werd en/of de eenheid klandestien was, naar een situatie waarin dat niet langer hef
geval was. In heL tweede deel van het onderzoek is getracht om eventuele groei als het
ware per 'stap' te volgen, waarbij steeds de vraag gesteld werd welke factoren die
toename mogelijk hadden gemaakt. Hoewel deze vraag niet werkte zoals gehoopt was - de
groei had zich vaak beetje bij beetje voltrokken en soms ook zonder dat er bijzondere
redenen voor waren geweest - werd op het 'hoe9' meestal toch wel een anLwoord verkregen.
(1) Uit geldt alleen voor de eenheden die pas later zijn gaan uitbesteden (en dus
niet voor die, welke vanaf het begin gebruik hebben gemaakt, van thuiswerk; zie de
vorige tabel)! Alleen nummer 72 heeft op uitgebreide schaal uitbesteed, op een gegeven
moment bijna de helft van de produktie. Voor de overige betrof het meestal een deelproces zoals het aanbrengen van een klein boiduurseltje, of het aan elkaar naaien van
in het bedrijf zelf gebreide panden. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval bij
eenheid nr. 70, die deze activiteit nu nog steeds uitbesteedt, omdat het betreffende
artikel alleen maar een aanvulling is op de produktlijn (de klanten vragen er soms
om).
(4) Arias stelt: 'Natuurlijk konden niet alle bestaande produkLie-eenheden groeien en
de uitbreiding consolideren en vele gingen dan ook gewoon als kleinschalige eenheden
verder na de oorlog. In het algemeen waren het de eenheden die het meest gebonden waren aan het handelskapitaal en aan de exportmarkt, die de minste mogelijkheden kregen
om te groeien.'
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13

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

13.1

Inleiding en probleemstelling

In deze studie heeft de analyse van de situatie van de kleinschalige
kleding- en textielartikelensector in de Mexicaanse stad Aguascalientes
en haar regio centraal gestaan. Dit gebeurde in het kader van de nog
steeds groeiende aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden der kleinschalige, 'informele' activiteiten in de landen van de Derde Wereld. Om
uitspraken te kunnen doen van een wat meer algemene strekking dan op
basis van één enkele gevalstudie mogelijk is, zijn de resultaten waar
mogelijk vergeleken met die van een aantal andere studies over deze
sector. Een aantal van die studies is elders in Mexico verricht (in
Huexotla en Nezahualcoyotl bij Mexico-stad, Guadalajara en NoordoostGuanajuato), de overige in andere landen van Latijns-Amerika (Argentinië, Perú, Nicaragua en de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en Petrópolis). De nadruk ligt op de kleinere eenheden en in enkele studies
gaat het zelfs uitsluitend over thuiswerksters.
In de discussie over de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige
sectoren van de economie in de Derde-Wereldlanden, die nu al zo'n 15
jaar gaande is zijn twee hoofdstromingen te onderscheiden: de 'dualistische' en de 'structurele'. Deze blijken niet met elkaar verenigbaar
te zijn. Een eerste beschouwing van beide benaderingen en van de kritiek die over en weer uitgedeeld wordt liet daarover geen twijfel bestaan (par. 1.2.3). Men blijkt van zeer verschillende ontwikkelingstheorieën uit te gaan (dualisme- en modernisatietheorieën enerzijds en
afhankelijkheidstheorieën en aanverwante noties anderzijds) en hanteert
concepten die zich op ongelijke abstractieniveaus bewegen ('formele en
'informele sector', resp. 'kapitalistische' en 'met-kapitalistische
produktiewijzen' en hun 'articulatie'); het hoge generalisatieniveau
van de conflicterende analyses sluit een synthese op een nog hoger
niveau bovendien uit.
Zonder meteen een keuze te maken voor een gehele of gedeeltelijke aansluiting bij één van beide benaderingen - dit probleem schoof ik door
naar Hoofdstuk 2 - konden uit deze eerste beschouwing een drietal uitgangspunten voor mijn studie gedestilleerd worden: a) naast de 'interne' eigenschappen van kleinschalige eenheden zijn vooral ook de externe
relaties van belang; b) een dynamische benadering is vereist; c) er
moet rekening worden gehouden met de grote complexiteit en diversiteit
waarmee de realiteit zich op verschillende plaatsen aan ons voordoet.
Het laatste punt is medebepalend geweest voor de sectorale en regionale
beperking van het onderwerp van deze studie en maakt het bovendien mogelijk meer gerichte beleidsvoorstellen te formuleren. De eerste twee
punten zijn terug te vinden in de onderzoeksvragen waarin de probleemstelling is opgedeeld.
De probleemstelling omvat een drietal zaken:
Een analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige
produktie-eenheden in de kleding- en textielartikelensector in de
stad Aguascalientes en de omliggende regio, ï.h.b. wat betreft hun
vermogen om méér arbeidskrachten op te nemen en aanvaardbare en
zekere inkomens te genereren.
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Een vergelijking van de resultaten met die van andere studies van
de kleding- en textielartikelensector in Mexico en ook in andere
landen van Latijns-Amerika.
Het formuleren van een aantal voorstellen voor beleid, waarmee de
ontwikkelingsmogelijkheden van de kleine eenheden in deze sector in
de onderzoeksregio - en wellicht ook elders in Latijns-Amerika verruimd kunnen worden.
Het eerste deel van de probleemstelling splitste ik op in vier deelvragen, zodat te zamen met de in vraagvorm gestelde tweede en derde delen
een zestal hoofdvragen van onderzoek geformuleerd werden (par. 1.3). De
eerste deelvraag informeert naar de algemene ontwikkeling van de sector
in de afgelopen decennia, de tweede naar de interne organisatie van de
eenheden in de sector, de derde naar hun externe relaties - inclusief
de onderlinge connecties - en de vierde naar hun dynamiek, d.w.z. hun
individuele ontwikkelingsgang.

13.2

Plaatsbepaling

In Hoofdstuk 2 werd nader onderzocht of en in hoeverre het aanbeveling
verdiende om met dit onderzoek aan te sluiten bij één van de twee
genoemde stromingen in het denken over de rol, plaats en mogelijkheden
van de kleinschalige activiteiten.
Ik constateerde ten aanzien van de dualistische benadering, dat deze
geen algemene 'ïnformele-sectortheorie' heeft opgeleverd die uitstijgt
boven het niveau van wat wel 'abstracte en romantische dichotomieën'
zijn genoemd. Daarvoor zijn drie redenen: a) de gehanteerde concepten
en operationalisaties zijn vrijwel nooit (geheel) dezelfde; b) er wordt
vaak zeer onzorgvuldig tewerk gegaan bij de definiëring van de sectoren
en bij de operationalisering; c) de achterliggende filosofische en
epistemologische opvattingen leiden tot een wetenschappelijke werkwijze
(de 'hypothetisch-deductieve methode') die a-structureel en a-historisch is en daarom alleen maar variaties op de uitgangspunten - de
dualistische, evolutionaire schema's - kan opleveren.
Het laatstgenoemde punt, in combinatie met het gegeven dat de genoemde
filosofische uitgangspunten de basis vormen voor een ideologie die grote sociale en economische ongelijkheid rechtvaardigt, deden mij besluiten naast de theoretische 'inzichten' ook de toegepaste methodologie af
te wijzen. Die ideologie is immers direct strijdig met de belangen van
degenen in wier naam of belang de informele-sectorstudies uitgevoerd
heten te worden.
Tenslotte ben ik in het verlengde hiervan natuurlijk ook van mening dat
de resultaten van individuele studies die in het kader van deze benadering zijn verricht kritisch-argwanend beschouwd moeten worden.
Ook de structurele benadering bleek geen theoretisch en conceptueel kader te bieden waarop kan worden aangesloten. De gehanteerde theorieën
zijn de marxistische; deze omvatten veel meer dan alleen de kleinschalige activiteiten en lenen zich vanwege de aard en het abstractieniveau
niet voor directe toetsing. Het bijbehorende conceptuele kader is in de
praktijk niet of nauwelijks bruikbaar. Het is nog onvoldoende ontwikkeld, men vervalt vaak in het ongedifferentieerde gebruik van concepten
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die op verschillende abstractieniveaus thuishoren of men weet die niveaus juist nauwelijks met elkaar in verband te brengen, terwijl ook
het relateren van de theorie aan de praktijk problematisch blijkt.
Het laatste bezwaar gaat ook op voor de marxistische methode 'in ruime
zin', d.w.z. opgevat als wetenschappelijke procesgang. Om niet het gevaar te lopen te vervallen in etikettenplakkerij of het op deterministische wijze toepassen van abstracte begrippen op de concrete realiteit
- veel voorkomende tekortkomingen in de structurele benadering - besloot ik ook op dit punt niet bij deze benadering aan te sluiten.
Wat mij wel aansprak was de methode 'in enge zin', d.i. de fase waarin
vanuit een bepaald theoretisch kader keuzes gemaakt worden ten aanzien
van de wijze en technieken van dataverzameling. Deze wordt gekenmerkt
door sterke structurele en historische accenten en impliceert dat men
het opneemt voor de achtergestelde klassen en groepen. Aangezien de
problematiek van de onderontwikkeling in mijn ogen adekwater benaderd
wordt door de marxistisch geïnspireerde theorieën omtrent structurele
heterogeniteit, imperialisme en afhankelijkheid dan door de dualismeen modernisatietheorieën, heb ik gemeend dat deze kenmerken ook in mijn
studie terug te vinden moesten zijn.
Deze keuze betekent bovendien dat ik voor het opdoen van inspiratie of
het vergelijken van de uitkomsten van mijn onderzoek met name een beroep heb gedaan op studies waarin de genoemde methode (in enge zin) te
herkennen is.

13.3

De gevolgde aanpak; opzet en uitvoering van het onderzoek

Aangezien een bruikbaar theoretisch en conceptueel kader voor de formulering en toetsing van hypothesen ontbrak, besloot ik in mijn studie
voornamelijk exploratief te werk te gaan. Opterend voor een structurele
en historische 'methode' heb ik getracht een zo compleet mogelijk beeld
te verkrijgen van de factoren die van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de te bestuderen kleinschalige eenheden.
Daartoe werkte ik in het eerste deel van Hoofdstuk 3 de tweede, derde
en vierde hoofdvragen van onderzoek uit in een schema van alle punten
die idealiter onderzocht zouden moeten worden. Ik liet mij daarbij o.a.
inspireren door ideeën van enkele auteurs die gezocht hebben naar een
middenweg tussen simplistische dualistische beschouwingen enerzijds en
hoog-abstracte structurele anderzijds.
Bewust is gekozen voor bestudering van kleine èn grote eenheden. De
redenen zijn dat menig groter bedrijf klein begonnen is, dat in de huidige situatie van de grotere eenheden vaak ook aanwijzingen voor die
van de kleinere besloten liggen (denk bijv. aan de positie op de afzetmarkt) en ook dat ik op voorhand geen definitieve scheidslijn wilde
trekken.
In par. 3.3 kwamen de opzet en de uitvoering van het onderzoek aan bod.
Een representatieve steekproef kon niet getrokken worden, want een
groot deel van de populatie is niet bekend en er bestaat veel argwaan
jegens 'pottekijkers'. Daarom heb ik veel gebruik gemaakt van gesprekken met sleutelinformanten en andere vormen van meer 'journalistieke'
informatievergaring. Daarnaast zijn, verdeeld over twee fasen, gestructureerde interviews gehouden bij 74 niet-aselect gekozen werkplaatsen,
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bedrijfjes en bedrijven, in de stad Aguascalientes en in enkele dorpen
op het platteland. De resultaten waren bevredigend, hoewel niet alle
vragen - met name die t.a.v. de situatie in het verleden en de opgetreden veranderingen - voldeden zoals was gehoopt.
Gelet op de sterke en zwakke punten (zie par. 3.4), kan gesteld worden
dat het onderzoek voldoende representatieve resultaten heeft opgeleverd. De wijze van informatievergaring heeft garant gestaan voor een
goede betrouwbaarheid, terwijl de generaliseerbaarheid van de bevindingen acceptabel is dankzij de vergelijkende aanpak met de eerdergenoemde
studies. Voor de mate van volledigheid geldt dat deze niet maximaal is.
Net als in vrijwel alle andere onderzoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige eenheden is de reconstructie van het verleden onvolledig, met name in kwantitatief opzicht. Zoals ik aangaf is
dit echter niet zo'n bezwaar. De vraag is niet zozeer óf kleinschalige
eenheden ontwikkelingskansen hebben, maar onder welke voorwaarden. Over
de veranderingen in de externe voorwaarden waarmee de eenheden in de
sector in de loop der jaren geconfronteerd zijn heb ik wèl voldoende
informatie kunnen verkrijgen.
Wat betreft de globale afperking van de verschillende categorieën
eenheden tenslotte kon ten dele gebruik gemaakt worden van de officiële
registratiegegevens van de sociale verzekeringsinstelling IMSS. Nadat
ik de grens voor de kleinschalige eenheden bij 4 à 5 personen had
gelegd - vaak wordt een omvang van 10 personen als grens aangehouden,
maar in mijn ogen wordt deze categorie dan te heterogeen - en deze 'familiewerkplaatsen' had gedoopt, konden met behulp van genoemde gegevens
nog de volgende categorieën worden afgebakend: 'kleine bedrijfjes' (tot
20 personen), 'middelgrote bedrijven' (tot 70 personen), 'grote bedrijven' (tot 250 à 300 personen) en 'geconsolideerde industrieën'. Deze
indeling dient om de gedachten te bepalen, niet om strakke of zelfs
reëel bestaande scheidslijnen aan te geven.
Van de geënquêteerde eenheden behoren er 42 tot de categorie der familiewerkplaatsen; de meeste tellen slechts één of twee personen, meestal
thuiswerksters. Daarnaast zijn er 13 tot de kleine bedrijfjes te rekenen, 12 tot de middelgrote bedrijven, 6 tot de grote en 2 tot de geconsolideerde industrieën.

13.4

Het nationale en het regionale kader

In Hoofdstuk 4 werd een beschrijving gegeven van de sociaal-economische
ontwikkeling in Mexico in het algemeen en in Aguascalientes in het
bijzonder, voor de periode na 1940. Het vormt de achtergrond voor de
analyses in de daaropvolgende hoofdstukken, zowel van de resultaten van
mijn eigen onderzoek als van die van de ter vergelijking geraadpleegde
studies die op de Mexicaanse situatie betrekking hebben.
We zagen hoe een langdurige periode van opmerkelijk hoge economische
groei in het land rond 1970 ten einde kwam en mede ten gevolge van de
inmiddels opgebouwde interne contradicties uitmondde in een tweetal
recessies, waarvan de laatste, die inzette in 1982, een regelrecht
crisiskarakter draagt.
Duidelijk kwam ook naar voren hoe ongelijk het ontwikkelingsproces in
de afgelopen decennia is verlopen. Zo kon de industriesector dankzij
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het actieve overheidsbeleid een grote expansie doormaken; deze kwam
evenwel vooral voor rekening van een kleine monopoliesector, met de
Staat en multinationale ondernemingen als belangrijkste eigenaren. De
groei van de landbouwproduktie daarentegen stagneerde na verloop van
tijd (in de jaren '60), vanwege een schromelijke verwaarlozing van de
kleinschalige, niet-geïrrigeerde sector. Andere tastbare bewijzen van
de onevenwichtige ontwikkeling zijn de enorme buitenlandse schuld, de
zeer scheve inkomensverdeling, de hoge werkloosheid (open en verborgen), de grote tegenstellingen tussen stad en platteland, de regionale
ongelijkheid en de concentratie van mensen, kapitaal, produktieve capaciteit en voorzieningen in Mexico-stad en omgeving.
Vergeleken met het nationale patroon wordt de ontwikkeling van Aguascalientes lange tijd gekenmerkt door een trage industriële groei en een
overheersen binnen de nijverheidsector van 'traditionele' takken als de
levensmiddelenindustrie en de kleding- en textielartikelennijverheid.
Dankzij een vroeg begonnen opbouw van een 'natte' infrastructuur (ïrrigatiewerken) in de centrale vallei en de gunstige ligging in het centrum van het land, kende de deelstaat tot het midden van de jaren '70
een relatieve specialisatie op het vlak van landbouw, handel en diensten. Daarna stagneerde de groei in de (geïrrigeerde) landbouw, terwijl
die van de kleding- en textielartikelensector vrijwel onverminderd
doorzette en de overheid een aantal grote 'moderne' industrieën, grotendeels dochters van multinationale ondernemingen, wist aan te trekken.
Mèt het inhalen van de achterstand op de nationale industriële groei
werden ook op een aantal andere terreinen overeenkomsten met de nationale ontwikkeling zichtbaar: de bevolking en de belangrijkste delen van
de secundaire en tertiaire sector concentreren zich steeds meer in het
belangrijkste grootstedelijke centrum (in dit geval Aguascalientesstad), grote delen van het platteland hebben te kampen met dalende
landbouwinkomsten en een groot tekort aan werkgelegenheid, de inkomensverdeling wordt alsmaar schever, etcetera. Met andere woorden: de
economische, sociale en ruimtelijke contrasten zijn aanzienlijk verscherpt. Opvallend is evenwel dat de huidige crisis tot,aan het begin
van 1984 relatief weinig gevolgen had gehad, dankzij de komst van de
nieuwe industrieën en de verhoogde afzet van kleding en textielartikelen in de noordelijke grensstrook.

13.5

De algemene ontwikkeling van de sector in het verleden

De eerste hoofdvraag van onderzoek werd beantwoord in het vijfde hoofdstuk. Deze vraag betrof de ontwikkeling van de sector in het verleden.
Meer in detail ging het om: de factoren die groei in de hand gewerkt en
bevorderd hebben, de mate waarin onder kleinschalige eenheden van een
verticale (individuele) groei sprake is geweest, de inkomensontwikkeling, de rol en plaats van traditionele vormen van nijverheid.
Een viertal factoren blijkt zowel in Aguascalientes alsook elders (in
de plaatsen, regio's en landen waarop de ter vergelijking geraadpleegde
studies betrekking hebben) bevorderlijk te zijn geweest voor de groei
van de sector. De eerste is de 'marktfactor', d.w.z. de toename van de
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vraag naar de produkten van de sector. Hierbij toonden de gevallen van
Guadalajara en Aguascalientes dat het voor plaatsen buiten het dominante
economische centrum van een land van groot belang is, een prominente
positie te verwerven op een regionale markt die niet in de directe invloedssfeer van dat centrum is gelegen. De tweede heb ik de 'technologie '-factor genoemd, waarmee met name de beschikbaarheid van geschikte
(niet erg dure, voldoende produktieve, degelijke en betrouwbare) machines bedoeld wordt. De derde factor - waarschijnlijk van minder belang
in Nicaragua - is het ruime aanbod van goedkope arbeid en de vierde de
mogelijkheden die de handel bood om machines op krediet te kopen en/of
stoffen en garens 'op de pof'.
Groei-bevorderende factoren die min of meer specifiek voor Aguascalientes zijn geweest zijn: a) de 'erfenis uit het verleden' (het bestaan
van een handborduur- en ajourwerktraditie in sommige delen van het
platteland, alsmede van een industriële textielonderneming); b) de
onderlinge organisatie van een aantal producenten, o.a. resulterend in
de oprichting van een lokale Kledingindustriekamer en een Kredietunie;
c) de 'steun' van de overheid, die vooral in de beginjaren (de jaren
'50 en '60) een lankmoedige houding aannam tegenover de door vrijwel
iedereen in meerdere of mindere mate begane overtredingen van de officiële wetten en voorschriften t.a.v. de arbeid, sociale verzekering en
belastingplicht; en d) het groeiende aanbod van professionele dienstverleners .
Ondanks de vaak gunstige voorwaarden voor groei blijkt maar een heel
klein gedeelte van alle kleinschalige eenheden een meer dan marginale
groei te hebben doorgemaakt. In Aguascalientes zijn het er zelfs steeds
minder, relatief gezien. De groei van de sector is dus vooral 'horizontaal' geweest, hetgeen wil zeggen dat een enorme toename van het aantal
(grotendeels kleinschalige) eenheden plaatsvond.
Ook de inkomensontwikkeling is in feite teleurstellend. Natuurlijk, de
relatief weinige eenheden die gegroeid zijn hebben een belangrijk aantal arbeidsplaatsen met acceptabele voorwaarden gecreëerd (in Aguascalientes 8500, op een totaal voor de hele sector van ca. 45.000 werkzame
personen), maar daarvan hebben degenen die in het verleden en ook op
dit moment de duizenden kleinschalige eenheden bevolken niet geprofiteerd. Het zijn juist de economisch en sociaal zwakkeren die voor hun
inspanningen het slechtst beloond zijn en worden.
Tenslotte valt te constateren dat de teleurstellende inkomensontwikkeling en de geringe verticale groei niet te wijten zijn aan een vermeende
'traditionaliteit' der kleinschalige eenheden, of hun isolatie van de
'moderne' sectoren van de economie: uit alle studies blijkt dat praktisch alle kleine eenheden nieuw waren, met relatief moderne technologie werkten en te beschouwen waren als een produkt van de kapitalistische ontwikkeling, zowel die in de sector zelf als die daarbuiten.

13.6

De huidige situatie van de eenheden in de sector

In de Hoofdstukken 6 t/m 11 stond de situatie in de meest recente periode centraal. In Hoofdstuk 6 kwam de interne organisatie van de een3 60

heden in de sector aan de orde en in 7 t/m 11 hun externe relaties: met
de afzetmarkt (Hst. 7 ) , met de markten aan de 'input'-zijde (Hst. 8 ) ,
met het huishouden van de ondernemer-/neemster (Hst. 9 ) , met uitbesteders en vaste opkopers (Hst. 10) en tenslotte ook met de 'bovenbouw'
van de maatschappelijk orde (Hst. 11). Daarbij werd zoveel mogelijk het
in Hoofdstuk 3 gepresenteerde 'ideaalschema' voor onderzoek gevolgd. Ik
zal de voornaamste bevindingen hieronder samenvatten.
Een eerste belangrijke uitkomst is dat vanaf een omvang van circa 10
personen de inkomens voor alle betrokkenen van een aanvaardbare hoogte
(minstens het officiële minimumloon) en een redelijke zekerheid zijn;
daaronder verslechtert de inkomenssituatie in het algemeen naarmate de
eenheden kleiner zijn.
Met deze bevinding corresponderen in het geval van Aguascalientes een
tweetal andere (de overige studies geven hierover onduidelijke of helemaal geen informatie). De eerste luidt dat de wijze van afzet, die de
beste garantie is voor relatief zekere arbeidsplaatsen en voor stabiele
inkomens van een aanvaardbaar niveau, al gehanteerd blijkt te kunnen
worden door eenheden vanaf een omvang van zo'η 10 personen. Ik bedoel
hier de verkoop vóórdat de produktie plaatsvindt, door het actief
werven van bestellingen door vertegenwoordigers die met monsters potentiële afnemers bezoeken. De tweede houdt in dat diezelfde omvang ook
wat betreft de aanschaf van de benodigde materiële 'inputs' (т.п.
stoffen en garens) en de toegang tot formele financieringsbronnen de
scheidslijn lijkt te zijn waarboven vrijwel alle eenheden zich in een
gunstige positie bevinden, terwijl dat daaronder veel minder (een deel
van de kleine bedrijfjes met minder dan 10 personen) of helemaal niet
(de overige van die bedrijfjes alsmede de familiewerkplaatsen) het
geval is; hieronder zal dit nog nader toegelicht worden.
Deze bevindingen bieden een houvast ingeval groei van kleinschalige
eenheden plaatsvindt of wordt nagestreefd. Ze geven aan welke omvang
minimaal bereikt moet worden, willen er met grote mate van waarschijn
lijkheid arbeidsplaatsen gecreëerd worden die een redelijke mate van
zekerheid koppelen aan een min of meer aanvaardbare hoogte van de inkomens. Natuurlijk moet hierbij aangetekend worden dat deze minimaal wenselijke omvang geldt voor het huidige technologische niveau in eenheden
van deze omvang en groter.
Overigens is het interessant vast te stellen dat uit de Mexicaanse
industriecensus van 1971 naar voren kwam dat in de kledingindustrie de
arbeidsproduktiviteit in de categorie bedrijfjes met 16-25 personen tot
de hoogste behoorde (alleen de bedrijven met meer dan 250 werknemers
scoorden hoger; STPS, 1975:22; zie ook PREALC, 1977:3). Als we deze
omvang als 'streefomvang' opvatten, dan is enige verdere groei ná het
passeren van grens van 10 personen dus gewenst.
Nog los van de vraag welke factoren een groeiproces in de weg kunnen
staan, kan gesteld worden dat zo'n proces voor de overgrote meerderheid
der kleinschalige eenheden veel méér zal moeten inhouden dan alleen een
toename van het aantal personen, machines en werktuigen. Ook in kwalitatief opzicht blijken belangrijke verschillen te bestaan tussen deze
categorie en de kleine bedrijfjes, met name die met 10 personen of
meer. Die verschillen moeten overbrugd worden.
Dit gaat in de eerste plaats op voor de arbeidsmiddelen. De machines in
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de familiewerkplaatsen zijn eenvoudiger, minder produktief en/of minder
gespecialiseerd, de werktuigen zijn van het huishoudelijke type (schaar
en strijkbout) en de eenheid beschikt zelden over een aparte bedrijfsruimte .
In de tweede plaats toont het enquêtemateriaal voor Aguascalientes dat
ook het niveau van de arbeidskrachten in de familiewerkplaatsen lager
is. Het verschil tussen het opleidings- en scholingsniveau van de geïnterviewde hoofden van de kleinschalige eenheden en dat van de bezochte
eigenaren/eigenaressen van de kleine bedrijfjes is vaak opvallend
groot. In tegenstelling tot de meerderheid der laatste, hebben de
eerstgenoemden bovendien zelden ervaring opgedaan op het vlak van boekhouding, in- en verkoop, verkenning van de afzetmarkt, etc. (dat wil
zeggen op het vlak van de 'indirecte arbeid'). Uit de overige studies
kan wat betreft het niveau van de arbeidskrachten alleen opgemaakt
worden, dat het gebrek aan ervaring op het vlak van de 'indirecte
arbeid' een algemeen verschijnsel is onder de hoofden van kleinschalige
eenheden. Verdere informatie ontbreekt helaas.
Een derde punt dat hier van belang is, en wèl door de meeste andere
studies ondersteund wordt, heeft te maken met de vereisten die aan de
arbeidsinzet worden gesteld. Wanneer alleen met familie-arbeid wordt
gewerkt, zoals in de meeste familiewerkplaatsen het geval is, kunnen de
tijden en de duur van het werk flexibel zijn. Dat is niet langer het
geval wanneer er loonarbeidskrachten in dienst treden. Dan moeten de
werktijden namelijk vastgelegd worden en is de permanente aanwezigheid
vereist van het hoofd van de eenheid, wil er efficiënt gewerkt worden.
Dit nu zal in veel gevallen problemen opleveren, omdat daarvoor een
aanpassing van de taakverdeling in het huishouden nodig is of een
heroriëntatie op de inkomensverwerving. De kleine Ondernemers' zijn
meestal voornamelijk vrouwen, alleenwerkend of met een zuster, dochter
of moeder, en van hen is de meerderheid hoofdverantwoordelijke voor de
verzorgende en huishoudelijke taken. Een ander lid van het huishouden
zou deze taken dus geheel of gedeeltelijk moeten overnemen, of één van
de volwassen mannelijke leden (indien aanwezig) zou zich met de eenheid
moeten gaan bemoeien (en zijn andere bezigheden waarschijnlijk moeten
opgeven). De bereidheid daartoe is bij deze laatste echter lang niet
altijd aanwezig, hetgeen niet in de laatste plaats te maken heeft met
de gangbare rol- en taakverdeling tussen de sexen en de opvattingen die
daarover bestaan (en in stand gehouden worden door o.a. de media en de
Kerk). Ook past een concentratie op één enkele inkomenverwervende
activiteit voor menig huishouden slecht in de leefstrategie, omdat die
vanwege het lage gezinsinkomen eerder een 'overlevingsstrategie' is
(men zal niet alles op één kaart zetten).
Ook het vierde punt heeft te maken met de noodzakelijke inschakeling
van loonarbeidskrachten: de flexibiliteit van de beloning gaat steeds
meer verloren bij groei. Familie-arbeid is de goedkoopste en meest
flexibel inzetbare (dus gemakkelijk op non-actief te zetten) vorm van
arbeid en dat verklaart voor een groot deel het overleven van de kleinste eenheden. Problemen ontstaan wanneer personen van buiten ingeschakeld worden, zeker als deze eisen gaan stellen wat betreft verzekering
bij de 'Seguro Social' en dergelijke zaken. De totale inkomsten van de
eenheid zullen dus in verhouding veel méér moeten stijgen dan het
aantal personen en vaak ook veel stabieler en zekerder moeten zijn dan
nu het geval is.
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Groei en inkomensverbetering liggen natuurlijk in eikaars verlengde:
groei leidt meestal tot hogere inkomens en uit hogere inkomens kunnen
de middelen voortkomen die nodig zijn voor de uitbreiding van de produktie. Daarom, en ook omdat sommige factoren tevens op elk apart van
invloed zijn, vallen de hindernissen voor inkomensverbetering bij de
kleinschalige eenheden goeddeels samen met de factoren die de groei
ervan belemmeren of bemoeilijken. Ze kunnen daarom gezamenlijk worden
beschouwd.
Gelet op de kenmerken van de eenheden zelf, zoals die aan bod kwamen in
Hoofdstuk 6, zijn belangrijke beperkingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden vooral gelegen in het aantal en het niveau van de produktiemiddelen, het niveau van de arbeidskrachten en het 'klassebewustzijn'
van de producent. Het laatste kenmerk speelt alleen bij kleine eenheden
die voor een uitbesteder werken of voor een 'vaste opkoper' (beide
bepalen wat en hoeveel er gemaakt moet worden, zorgen voor de afzet en
soms ook de afwerking of verpakking van de produkten, en levert de
benodigde materialen; de eerste is en blijft in tegenstelling tot de
tweede echter eigenaar van die materialen en verricht één of meerdere
voorbereidende handelingen). Omdat de beschikbare informatie erop wijst
dat deze 'afhankelijke eenheden' de grote meerderheid van alle kleinschalige eenheden uitmaken (zie Hst. 7 ) , is deze factor echter niet
minder belangrijk dan de andere. Het punt waar het hier om gaat is dat
de grote mate van afhankelijkheid meestal niet als zodanig wordt beleefd. Dit heeft te maken met de relatieve autonomie waaronder het
eigenlijke werk plaatsvindt. Maar zolang deze 'verborgen loonarbeiders'
zich niet bewust worden van hun werkelijke positie, zullen ze er niet
toe komen betere stuklonen te eisen en op te komen voor de rechten die
in de wet zijn vastgelegd voor thuiswerkers. Natuurlijk kan ook verzelfstandiging van de produktie overwogen worden, maar dan stuit men op
de problemen die uit de andere genoemde kenmerken voortkomen. Met 1 of
2 machines is het namelijk moeilijk om zelf complete artikelen te maken
anders dan de meest eenvoudige (als het machines met een speciale functie zijn), of om dat op rendabele wijze te doen (in geval van de machines die meerdere functies hebben, maar ook langzamer zijn). Het lage
opleidings-, scholings- en ervaringsniveau van de 'ondernemer' en eventueel meewerkende familieleden maakt bovendien het zoeken van goede
inkoop- en afzetmogelijkheden tot een zeer moeilijke (zo niet onmogelijke) zaak en hindert het berekenen van kostprijzen, het bijhouden van
een boekhouding, etc. Met deze hindernissen voor verzelfstandiging zijn
tevens de problemen genoemd, waarmee de (reeds) onafhankelijk producerende eenheden te kampen hebben. De inkomens die in in deze eenheden
verdiend worden zijn daarom vaak nauwelijks hoger dan in de afhankelijke eenheden.
De marktpositie van de kleinschalige eenheden wordt aan de afzetkant
gekenmerkt door een vaak sterke concurrentie. De afhankelijke eenheden
moeten met elkaar wedijveren om het werk dat de uitbesteders en opkopers te bieden hebben, zeker als ze geen bijzondere kwaliteiten (langdurige ervaring en/of een grote vaardigheid) in huis hebben. Daarnaast
moeten de produkten die zij (helpen) vervaardigen concurreren met gelijksoortige artikelen van anderen. In hoeverre daarvan nadeel wordt
ondervonden hangt af van meerdere factoren, zoals de wijze waarop de
markt in een bepaald land gesegmenteerd en ruimtelijk opgedeeld is en
de vraag, tot welke segmenten en deelmarkten de uitbesteder of opkoper

363

waarvoor men werkt toegang heeft. De zelfstandig opererende eenheden
maken vrijwel altijd eenvoudige produkten van een matige of lage kwaliteit en zijn zelden in staat buiten de eigen woonplaats of regio te
verkopen. Dit maakt hun positie tegenover de afnemende handelaren tot
een erg kwetsbare, met alle gevolgen vandien voor de prijzen die ze
kunnen bedingen. Zouden ze financieel in staat zijn om uit te breiden
en over te gaan op de produktie van andere artikelen, dan is het gevaar
groot dat ze in het vaarwater terecht komen van grotere eenheden (met
name de kleine bedrijfjes), omdat die de regionale markt vaak al voorzien. Dit valt alleen te vermijden als voor een origineel produkt gekozen wordt; dat is echter geen eenvoudige opgave, aangezien dan niet of
minder gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden van de eigen ervaring of
die van anderen in de omgeving. Tenslotte kan over de positie ten aanzien van de afzetmarkt nog opgemerkt worden dat de afzet veelal via de
tussenhandel verloopt, hetgeen de verkoopprijzen natuurlijk niet ten
goede komt.
Aan de 'input'-zijde is de positie van de kleinschalige eenheden over
het algemeen ook erg ongunstig:
Voor stoffen, garens en andere benodigdheden betalen ze ca. 20%
meer dan vele grotere eenheden, als ze die al kunnen krijgen tenminste (er zijn aanwijzingen dat dit in Mexico-stad erg moeilijk
is, omdat een aantal grote afnemers er tegen is); ze kopen namelijk kleine hoeveelheden tegelijk en kunnen daarom zelden terecht
bij de producenten of de groothandelaren. Voor Aguascalientes constateerde ik bovendien dat de kleinere eenheden in tegenstelling
tot de grotere nauwelijks of niet uitstel van betaling kregen
(informatie hierover ontbrak in de overige studies). Tenslotte
zijn de kleinere eenheden kwetsbaarder in geval van plotseling
optredende schaarstes. Bij elkaar genomen oefenen deze factoren
natuurlijk een sterk negatieve invloed uit op het inkomensniveau,
de concurrentiepositie en de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden.
Het blijkt erg moeilijk voor de kleine eenheden om geschoolde
arbeidskrachten aan te trekken. Afgezien van Aguascalientes, waar
geen duidelijk patroon lijkt te bestaan in de arbeidsbewegingen
tussen eenheden van verschillende omvang, lijken de grotere bedrijven de arbeidsmarkt goeddeels af te romen.
In Aguascalientes wordt de toegang tot de relevante diensten, zowel de commerciële als de niet-commerciële, vaak geblokkeerd doordat men niet op de hoogte is van het bestaan ervan, er niet voor
kan betalen, of er geen gebruik van durft te maken vanwege een
geheel of gedeeltelijk klandestien bestaan. Hetzelfde geldt overigens voor veel kleine bedrijfjes, met name die met 6-10 personen.
Dat is daarom jammer, omdat juist deze bedrijfjes veel baat kunnen
hebben bij diensten als het bijhouden van de boekhouding en de
cursussen voor het midden- en kleinbedrijf van 'PAI'. Helaas ontbreekt in de overige studies ook op dit punt informatie.
Misschien wel het belangrijkst: de kleinschalige eenheden en ook
de kleine bedrijfjes tot ca. 10 personen hebben in het algemeen
geen toegang tot de formele financieringsbronnen, ook niet - in
de Mexicaanse situatie - tot de door de overheid speciaal voor het
midden- en kleinbedrijf in het leven geroepen kredietinstelling
'FOGAIN'. De enige uitzondering is Nicaragua, waar voor de zelf-
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standige (en tegenwoordig grotendeels in 'dienstencoöperaties'
verenigde) werkplaatsen de financiering niet langer het grootste
pobleem is. Het belang van het verkrijgen van toegang tot de formele kredietinstellingen is daarom zo groot, omdat voor zelfstandige produktie in deze sector relatief veel werkkapitaal nodig is,
omdat uitbreiding belangrijke investeringen vergt en omdat informele bronnen te weinig soelaas bieden en onvoldoende betrouwbaar
of veel te duur zijn. In Aguascalientes heeft de deelstaatoverheid
een programma opgezet om te helpen bij de garantstelling tegenover
FOGAIN, maar de tijd moet nog leren of het om een duurzaam en
levensvatbaar initiatief gaat...
De kleinschalige werkplaats is vaak geheel 'ingebed' in het huishouden
als produktieve en reproduktieve eenheid, zo zagen we in Hoofdstuk 9.
Deze nauwe band maakt het mogelijk dat de eenheid kan bestaan bij lage
inkomstenniveaus en overleeft in tijden dat er weinig of geen werk is.
Als bij een eerste uitbreiding nog geheel gebruik gemaakt kan worden
van de arbeid van leden van het eigen huishouden kan in het algemeen
ook sneller kapitaal voor een verdere groei geaccumuleerd worden dan
wanneer meteen loonarbeidskrachten ingezet moeten worden. Ondanks deze
positieve aspecten heeft de relatie met het huishouden ook zijn negatieve kanten. In de eerste plaats blijkt het totale inkomen van het
huishouden in veel gevallen erg laag. Zó laag zelfs, dat het vrijwel
onmogelijk is van de inkomsten van de eenheid iets opzij te leggen voor
latere investering in uitbreiding van de produktie of in verbeteringen
op het vlak van inkoop en afzet. Waar de grens tussen niet en wel kunnen sparen ligt is moeilijk eenduidig vast te stellen; soms blijken
mensen tot opofferingen in staat die men niet zou verwachten en ook
niet màg verwachten. In de tweede plaats zijn er de beperkingen die
uitgaan van de rol en de plaats van de vrouw in het huishouden, met
name op het (vaak erg conservatieve) platteland. Hoewel het aandeel der
vrouwen onder de kleine Ondernemers' van geval tot geval kan verschillen, ligt het toch bijna overal hoog en gaat het dus om een belangrijk
probleem. Eén kant ervan zijn de hierboven al genoemde beperkingen wat
betreft de arbeidsinzet, die een negatief effect hebben op de groeimogelijkheden. De andere is dat de vrouwen er meestal niet op uit kunnen
om te trachten gunstige inkoop- en afzetmogelijkheden te zoeken; hun
overige taken verhinderen dat en het wordt hen vaak ook niet toegestaan. Dit betekent dat ook de verbetering van de inkomsten sterk gehinderd wordt. In de derde plaats lijken de ontwikkelingsmogelijkheden
geblokkeerd te worden door de 'beperkte leefstrategie' van het huishouden, dat wil zeggen door de beperkte doelstellingen ten aanzien van de
consumptie van goederen en diensten. Vaak zegt men tevreden te zijn met
wat men heeft en geen groei na te streven. Eerder dan het absoluut
ontbreken van verdere aspiraties, zo mag aangenomen worden, weerspiegelt deze houding in veel gevallen een gezonde realiteitszin. Als de
andere beperkingen voor groei en inkomensverbetering opgeheven worden
zal deze (het beperkte streven) daarom vaak vanzelf verdwijnen.
In Hoofdstuk 10 werd dieper ingegaan op de relaties met uitbesteders en
vaste opkopers. Dit leidde tot de vaststelling dat deze in Mexico en
ook in de landen waarop de overige studies betrekking hebben over het
algemeen zeer asymmetrisch van aard zijn wanneer kleinschalige eenheden
de aannemende partij zijn. Deze eenheden kunnen vaak om meerdere redenen niet zelfstandig werken. Die redenen zijn de hierboven reeds ge-
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noemde factoren als de ongunstige positie op de verschillende markten,
de slechte economische situatie van het huishouden, de gebondenheid van
de vrouwen aan huis en huishouding, de gebrekkige opleidings- en ervaringsniveaus en het aantal en de aard van de produktiemiddelen. De uitbestedende en opkopende ondernemers maken dankbaar gebruik van deze situatie. Van de voordelen van het uitbesteden en opkopen - de mogelijkheid marktrisico's af te schuiven enerzijds en kostenbesparing anderzijds - wordt vooral het laatste gemaximaliseerd wanneer de aannemende
eenheden kleine werkplaatsen zijn. Daarom betekent het verrichten van
aangenomen of 'besteld' werk voor de kleinschalige eenheden bijna altijd erg lage, onzekere en instabiele inkomens. Groei en inkomensverbetering zijn in zo'n situatie geen reële perspectieven.
Op het niveau van de 'superstructuur' van de maatschappelijke orde
tenslotte, ontdekten we in Hoofdstuk 11 ook meerdere elementen die niet
in het voordeel van de kleinschalige eenheden zijn:
In de sfeer van informele sociale relatienetwerken blijkt dat de
thuiswerk(st)ers en andere kleine ondernemers weinig gebruik maken
van hun contacten, in tegenstelling tot de grotere ondernemers.
Zelfs is er soms sprake van onderling wantrouwen.
In het licht van de laatste bevinding is het niet verwonderlijk
dat onderlinge organisatie in formele verbanden niet of nauwelijks
geschiedt. Helaas zijn er ook geen andere formele organisaties die
opkomen voor de belangen van de kleine producenten, ook de Kledingindustriekamer niet.
Op het vlak van de wettelijke regels en voorschriften, met name de
arbeids- en belastingwetten, bevinden de kleinschalige eenheden
zich op papier in een relatief gunstige - soms beschermde - positie. Mede omdat de controlerende instanties de regels op selectieve wijze negeren of ze zelf overtreden, is de praktijk geheel anders. Het is met name onthutsend te ontdekken dat de thuiswerkers/
-sters daardoor tot klandestiniteit worden gedwongen en in feite
geheel 'vogelvrij' zijn verklaard.
De groeimogelijkheden van de kleinschalige eenheden worden gereduceerd doordat in de wetgeving flinke drempels zijn ingebouwd op
het punt van belastingverplichtingen en arbeidsvoorwaarden voor de
werknemers. Weliswaar wijkt ook hier de praktijk af van de theorie, maar dat verandert weinig: de drempels zijn minder hoog, maar
het startpunt ligt vanwege de klandestiniteit van verreweg de
meeste kleinschalige eenheden vrijwel altijd ook lager.
In Aguascalientes gaat ook van het economisch beleid van de overheid geen stimulans uit op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
kleinschalige eenheden. Nu er een grootschalige sector van beduidende omvang is ontstaan, is het beleid in hoge mate gericht op de
consolidatie en verdere groei van die sector. In Nicaragua is er
daarentegen wel veel aandacht voor de kleinere eenheden, met uitzondering van de thuiswerk(st)ers. Aan de vele vormen van ondersteuning is echter de voorwaarde verbonden van organisatie in
coöperaties.
Tenslotte blijkt dat de dominante ideeën, gewoonten en overtuigingen niet erg bevorderlijk zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kleinschalige eenheden. Dat geldt in elk geval voor de opvattingen over de plaats en de rol van de vrouw. In Aguascalientes
gaat het daarnaast ook op voor het vooruitgangs- en modernisatie-
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denken van de overheid, de veranderende consumptie- en kleedgewoonten in het land, alsmede de waarden en overtuigingen die door
de Kerk worden uitgedragen.
De lijst van factoren die, alleen of in samenhang met andere, van negatieve invloed kunnen zijn op de inkomsten van de kleinschalige eenheden
en/of op de mogelijkheid die te verbeteren en de produktie-omvang uit
te breiden is lang en gevarieerd, zo kunnen we concluderen.
Voor Aguascalientes geldt dat de kleinschalige eenheden er wat dat aangaat in het verleden, zeker in de jaren '50 en '60, wat beter hebben
voorgestaan (in de overige studies ontbreekt informatie hieromtrent
goeddeels). De omstandigheden zijn in de loop der jaren namelijk verslechterd: de concurrentiedruk is zwaarder geworden (vroeger lag de
regionale markt nog veel meer open); de prijzen van de 'inputs zijn
sneller gestegen dan die van de eigen produkten; de machines zijn, ook
wanneer rekening gehouden wordt met de inflatie, duurder geworden; de
betaalde arbeid is wat duurder geworden (hoewel de tendens in de laatste jaren weer een dalende lijkt te zijn); vroeger was het veel gemakkelijker geld van de bank te krijgen (de stad was kleiner en de sociale
controle groter); de wettelijke voorschriften waaraan voldaan moet worden zijn verzwaard, terwijl de controle tegelijkertijd is toegenomen;
etcetera. Als het in het verleden al erg moeilijk is geweest een groeiproces door te maken, dan is dat tegenwoordig - onder de huidige voorwaarden - dus vrijwel uitgesloten. Enkele in Hoofdstuk 5 (par. 5.3.2)
gepresenteerde cijfers lijken dit te onderstrepen en duiden op een toenemende polarisatie in de sector.

13.7

De individuele dynamiek van de bestudeerde eenheden

Hoofdstuk 12 ging in op de dynamiek van de eenheden in de sector, overeenkomstig de vierde onderzoeksvraag. Anders dan in het vijfde hoofdstuk ging het nu om de 'geschiedenis' van individuele eenheden en niet
die van de sector in het algemeen. De vergelijking met de andere studies beperkte zich in dit geval tot die over Guadalajara en Nezahualcoyotl in Mexico en die over Argentinië en Brazilië.
Duidelijk werd allereerst dat de factoren die bevorderlijk blijken te
zijn geweest voor de groei en inkomensverbetering van de bedrijven en
bedrijfjes die als kleinschalige eenheid zijn begonnen (in mijn onderzoek ongeveer driekwart van alle bezochte bedrijfjes en bedrijven) de
keerzijde zijn van diverse factoren die eerder naar voren zijn gekomen
als belemmerend voor de ontwikelingsmogelijkheden van de huidige kleinschalige eenheden. De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken worden
er dus door ondersteund.
Belangrijke kenmerken bij de start waren in dit verband: zelfstandige
produktie, het mannelijke geslacht van (één van) de ondernemer(s) en
een streven naar groei en een hoger inkomen. Voor Aguascalientes kwam
ook het beschikken over relevante ervaring (bijv. in de in- en verkoop)
als zodanig naar voren, maar de andere studies ondersteunen deze bevinding niet.
Na de start waren in de beginfase een volgehouden (semi-)klandestien
bestaan, uitbesteding aan thuiswerk(st)ers en de inschakeling van fami-
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lie-arbeid in meerdere gevallen belangrijke mechanismen voor overleving
en kapitaalaccumulatie. Later, en in sommige gevallen ook kort na de
start, ging van de volgende veranderingen een positieve invloed uit:
het verbeteren van de toegang tot en de plaats op de afzetmarkt, het
aanboren van/verkrijgen van toegang tot goede financieringsbronnen, het
vinden van betere en goedkopere leveranciers, alsmede het verbeteren
van het management en de organisatie van het bedrijf(je).
Ten aanzien van de beginsituatie van de bestudeerde eenheden zijn de
beide volgende conclusies ook van belang: a) die kleinschalige eenheden, welke een substantiële groei hebben doorgemaakt, behoorden geenszins tot de doorsnee toen ze van start gingen; b) in de meeste gevallen
hield dit verband met de sociale en economische achtergrond van hun
oprichters, welke niet die van het gros van de werkplaatseigenaars is
(ze zijn afkomstig uit de middenklassen en/of waren werkzaam in de
formele loonsector). Deze bevindingen betekenen dat uit de groei van de
eenheden waar het hier om gaat niet zondermeer afgeleid mag worden dat
ook voor de andere kleinschalige eenheden goede mogelijkheden voor
groei en inkomensverbetering bestaan.
Wat met name uit de overige studies naar voren komt is, dat er ook onder de minder bedeelde eenheden in een aantal gevallen wel enige dynamiek te bespeuren valt (vooral dankzij de inzet van familie-arbeid, het
zich getroosten van grote inspanningen en een sobere levensstijl).
Hieruit kan de hoop geput worden dat een positief beleid tenminste een
deel van de kleinschalige eenheden op het spoor van groei en inkomensverbetering kan zetten.
Tenslotte is van belang dat menige van de huidige middelgrote en grotere ondernemingen in het verleden in moeilijkheden is geraakt omdat 'het
bedrijf sneller groeide dan de ondernemer'; de eisen die de organisatie, administratie en algemene leiding aan de ondernemer stelden gingen
verder dan zijn of haar bekwaamheden op dat moment reikten. Dit ondersteunt het idee om in enig ondersteunend beleid te mikken op een omvang
van 15-25 personen (de hierboven genoemde 'streefomvang') en niet
groter.

13.8

Suggesties voor beleid

Rest nog de vraag (de zesde en laatste hoofdvraag van de probleemstelling), welke aanbevelingen - naast die hierboven over de minimaal wenselijke omvang en de 'streefomvang' - geformuleerd kunnen worden met
betrekking tot het overheidsbeleid. Deze kent helaas geen simpel en
eenduidig antwoord. Het hangt er, gezien de omvang en aard van de problematiek van de kleinschalige eenheden, helemaal van af wat men wil
als overheid.
Wil enig beleid ten aanzien van de kleinschalige sectoren van de economie werkelijk effect hebben, dan moeten er op nationaal niveau duidelijke keuzes worden gemaakt. Een revolutie, zoals in Nicaragua, is
daarvoor niet noodzakelijk, maar wel moet er een belangrijke heroriëntatie in het economisch en sociaal beleid plaatsvinden. Er dient, aldus
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een rapport van een tweetal ILO-medewerkers in Mexico, een herschikking
tot stand gebracht te worden in de economische ruimte, voor wat betreft
de plaats die verschillende sectoren en groepen innemen (Mertens &
Pilone, 1983:40). In feite betekent dit dat de kleinschalige sector
eenzelfde behandeling krijgt als vele grotere bedrijven altijd al gehad
hebben. Te denken valt aan het creëren van beschermde markten, het
kanaliseren naar deze sector van de vraag van de overheidsinstellingen
en van de Staatsbedrijven (of de bedrijven waarin zij deelneemt), het
bevorderen van de organisatie (bijv. in coöperaties, of een soort vakorganisaties), de ontwikkeling van aangepaste scholings- en trainingsprogramma's, het openen van aparte kredietkanalen, etcetera.
Zoals in Hoofdstuk 11 duidelijk is geworden, vertoont het gevoerde
overheidsbeleid behalve in Nicaragua weinig kenmerken die erop duiden
dat men aan een dergelijke fundamentele heroriëntatie toe is. Dit valt
ook af te leiden uit het feit dat reeds menig beleidsrapport verschenen is - vaak mede onder auspiciën van de nationale overheden in Latijns-Amerika zelf - zonder dat daaraan in het beleid veel aandacht is
besteed (zie bijv. STPS, 1975 en PREALC, 1977).
In Mexico lijkt de praktijk bovendien te wijzen op het bestaan van
grote weerstand tegen projecten en initiatieven die daadwerkelijk gericht zijn op het stimuleren van de groei van de kleinschalige sector
of het verbeteren van de omstandigheden waaronder deze functioneert.
Een veelbelovend en succesvol proces van collectieve industriële ontwikkeling in het zuiden van Jalisco in de jaren '70 is na afloop van de
ambtstermijn van president Echeverría zeer snel ten grave gedragen (de
betreffende bedrijfjes zijn bekend geworden onder de naam 'Industrias
del Pueblo'; een verslag over de opkomst en neergang ervan geeft Alcántara Ferrer (1979). De werkplaatsen die in het kader van het FONAFE- en
het PIDER-programma op het Mexicaanse platteland zijn opgezet zijn
vrijwel allemaal allang weer gesloten, om reden van ontvreemding van
fondsen, vriendjespolitiek, slepende bureaucratische procedures, paternalistische bevoogding, etc. Ook de steun aan het coöperatieve gebeuren
in Mexico, tenslotte, wordt voornamelijk met de mond beleden, zoals
blijkt uit het uitblijven van voldoende fondsen en het gebrek aan medewerking van de verschillende instanties voor de door de overheid zelf
ingestelde 'Promotora', PIBSA genaamd (zie PIBSA, 1982).
Toch is er enige reden voor hoop: er is wel geleidelijk meer aandacht
voor het industriële 'midden- en kleinbedrijf', dus enige verschuiving
in het overheidsdenken en -beleid is toch te bespeuren. Een voorbeeld
daarvan is het Mexicaanse PAI-programma, dat begin '84 verder uitgebreid is en ruimere ondersteuning heeft gekregen (zie Comercio Exterior, 34,3: 233). Dergelijke programma's bieden wellicht een deel van
de kleinste eenheden, dat wil zeggen van de 'familiewerkplaatsen' en de
kleine bedrijfjes tot ca. 10 personen, een aanknopingspunt. (1)
Al met al lijkt het weinig zinvol om met gedetailleerde beleidsvoorstellen te komen. Mocht daar toch behoefte aan zijn, dan kan men deze
zonder al te veel moeite destilleren uit de in de vorige hoofdstukken
gesignaleerde knelpunten enerzijds en suggesties als die van Mertens en
Pilone (1983) ten aanzien van het beleid voor kleinschalige eenheden in
het algemeen anderzijds. Ik zal me hier beperken tot enkele opmerkingen
die mij belangrijk voorkomen voor een situatie waarin van een fundamentele heroriëntatie op het algemene economische en sociale beleid geen
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sprake is.
In de eerste plaats is het in mijn ogen absoluut noodzakelijk dat het
verschijnsel van de 'klandestiniteit' zoveel mogelijk uitgebannen
wordt. Daarmee kan in belangrijke mate bijgedragen worden aan de vermindering van de uitbuiting van thuiswerk(st)ers en van loonarbeiders
in de niet-geregistreerde werkplaatsen en bedrijfjes, alsmede aan het
voorkomen van willekeurig gedrag van de controlerende en uitvoerende
instanties. Het maakt bovendien steunprogramma's - zoals die voor het
midden en kleinbedrijf - bereikbaar voor de beginnende ondernemers
die de opbouw van een eigen bedrijfje van enige omvang beogen en neemt
een belangrijke hindernis voor onderlinge organisatie weg.
Hoewel door sommigen (Alonso bijvoorbeeld) een drastische controle
volgens de letter van de wet wordt voorgesteld, lijkt mij dat niet de
juiste oplossing, althans niet op korte termijn (zie ook de conclusies
van Hoofdstuk 10). Allereerst is het van belang dat de wetten en voorschriften zodanig gewijzigd worden dat op meer gedifferentieerde wijze
rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de verschillende categorieën van eenheden. Te denken valt aan een fasering in de verplichtingen jegens de fiscus en de voorwaarden waaraan de tewerkstelling van
loonarbeidskrachten moet voldoen, met de aantekening dat de Staat dan
tijdelijk de verzekering bij de Seguro Social en andere verschuldigde
bijdragen ten gunste van de arbeid op zich dient te nemen. Daarmee
geeft men ondernemers die groei van hun eenheid nastreven de gelegenheid voldoende kapitaal te accumuleren, zonder dat de arbeiders het
minimumloon en deelname in de volksverzekeringen ontnomen wordt. Een
tweede mogelijke vorm van actie is in dit verband dat veel meer aan
voorlichting wordt gedaan ten aanzien van de rechten en plichten van de
verschillende actoren, d.m.v. huis-aan-huis verspreiding van geschreven
informatie, boodschappen via de populaire media, etc. Met name de
thuiswerk(st)ers, die meestal geen idee hebben van hun eigen situatie,
kunnen hier baat bij hebben.
In de tweede plaats is het ten zeerste gewenst dat tenminste een deel
van de thuiswerksters een stabiel, zeker en voldoende inkomen geboden
wordt. Ik denk dan met name aan alleenstaande moeders en andere vrouwen
die gedwongen zijn thuis een inkomen te verdienen, zonder dat er andere
potentiële kostwinners zijn. Het moet mogelijk zijn een deel van de
kleding en textielartikelen die benodigd zijn in overheidsinstellingen
en -bedrijven of verkocht (kunnen) worden in de winkels van de bonden
van overheidspersoneel en - in de Mexicaanse situatie - de supermarkten
en plattelandswinkels van C0NASUP0, te laten vervaardigen door deze
vrouwen en hen op te nemen in het sociale verzekeringssysteem.
In de derde plaats is het belangrijk zoveel mogelijk in te spelen op
initiatieven uit de doelgroep zelf, waarbij ik met name denk aan pogingen om coöperatieve verbanden op te zetten. De beste coöperaties zijn
die welke de mensen uit eigen beweging en vanuit een geloof in de principes van gezamenlijk ondernemen begonnen zijn, aldus een woordvoerder
van PIBSA. De Nicaraguaanse ervaring onderschrijft deze uitspraak. Ik
denk dat een dergelijke beleidslijn daarom belangrijk is, omdat van
dergelijke initiatieven als ze slagen een belangrijke voorbeeldwerking
kan uitgaan. In het algemeen leeft de coöperatieve gedachte niet erg in
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landen als Mexico, en er zijn al voldoende voorbeelden van mislukkingen
om het wantrouwen van de mensen te voeden. Overigens valt er op de manier waarop coöperatievorming ondersteund kan worden nog wel het nodige te zeggen. Zo grootschalig en centraal geleid als PIBSA te werk is
gegaan (en misschien nog gaat; zie PIBSA, 1982) moet het m mijn ogen
in elk geval niet, want dat ondermijnt de betrokkenheid van de coöperanten.
Een laatste opmerking die ik wil maken luidt dat het bevorderen van de
groei van kleinschalige eenheden in de bestudeerde sector een belangrijk instrument in een lokaal of regionaal werkgelegenheidsbeleid kan
zijn. Het is een relatief arbeidsintensieve vorm van produktie, de
benodigde vaardigheden zijn gemakkelijk te leren, het vereist geen al
te grote kapitaalinvesteringen, en een omvang waarbij de eenheid èn op
eigen benen kan staan èn kan voldoen aan de eisen met betrekking tot de
lonen en de arbeidsvoorwaarden is al snel bereikt (de hierboven genoemde 'streefomvang' van ca. 10 personen). De kans dat daarna nieuwe eenheden gestart worden door één of meerdere werknemers is bovendien
groot, zo leert de ervaring.
Hoewel het niet noodzakelijk is dat eerst op nationaal niveau ingrijpende veranderingen in de inrichting van de economische ruimte doorgevoerd worden, is het, om de vorming van een grote verborgen thuiswerksector te voorkomen, natuurlijk wel ten zeerste gewenst dat eerst de
hierboven genoemde wijzigingen van de wetten en voorschriften plaatsvinden. Bovendien dienen dergelijke vormen van regionaal beleid natuurlijk wel rekening te houden met de buiten-regionale context. Zo moeten
er in eerste instantie afzetmogelijkheden in de nabijheid zijn, hetgeen
ofwel de keuze voor een nieuw of origineel produkt veronderstelt, ofwel
een afwezigheid van zware concurrentiedruk van andere produktiecentra
(zoals in Aguascalientes en Guadalajara het geval was). Ook heeft het
natuurlijk weinig zin een beleid op te zetten dat tot vernietiging van
arbeidsplaatsen elders in het land leidt. In de meeste gevallen betekent dit dat er een groeiende markt voor kleding en textielartikelen
moet zijn, opdat de produktie van bedrijfje 'X' in A. niet die van Ύ '
in B. gaat substitueren.
De vorm waarin de ondersteuning het beste gegeven kan worden lijkt mij
die van een multifunctioneel dienstencentrum, zoals in Aguascalientes
ooit voorgesteld, maar nooit opgezet is (zie Hoofdstuk 11). De leiding
en het overige personeel daarvan moet beslist gemotiveerd zijn en
zoveel mogelijk zelf ondernemerservaring hebben, om een ongeïnspireerde
en afschrikkende bureaucratische aanpak te vermijden. Het dienstenaanbod vanuit een dergelijk centrum dient in elk geval fïnancieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de commercialisatie te omvatten. Daarnaast valt te denken aan een inkoopcentrale, specifiek op de kleine
ondernemer toegespitste cursussen in boekhouding, produktie-organisatie, etc. (wellicht kan daarbij geput worden uit de ervaring met de
'alternatieve sector' in landen als Nederland; zie Boel, 1986), bemiddeling bij uitbesteding (er kan een soort van 'thuiswerkers-bank'
gevormd worden), advisering (technisch, organisatorisch), enzovoort.
Tenslotte is het gewenst dat regelmatig evaluaties plaatsvinden om na
te gaan welke elementen versterking behoeven en dat samengewerkt wordt
met de banken, de instanties voor het midden- en kleinbedrijf zoals
PAI, de verschillende Kamers (voor koophandel, van de nijverheid en
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eventuele andere) en de verschillende departementen van de lokale en
regionale overheid. Een dergelijke 'totaalbenadering', die overigens
ook belangrijk nut kan hebben in centra die reeds een belangrijke
kleding- en textielartikelensector bezitten, lijkt de beste garantie
voor succes.

(1) Vlak voor het ter perse gaan van deze studie kreeg ik het bericht
onder ogen, dat in de Staatskrant van Mexico van 26 januari 1988
de 'Ley Federal de Fomento a la Microindustria' (Federale Wet voor
de Ondersteuning van de Micro-industrie) is gepubliceerd. Deze
voorziet ondersteuning op het fiscale, financiële en technische
vlak en t.a.v. de afzet. Verdere relevante informatie geeft dit
korte bericht (in Comercio Exterior, 38, 2:105) helaas niet. Wat
dit aantoont is in elk geval dat de verschuiving in het denken
verder is gegaan. Dat is verheugend. Wat concreet de inhoud en
uitwerking van de op te zetten programma's zullen zijn moet echter
afgewacht worden.

372

Literatuurlijst
AGUILAR, Α. (1981), El capitalismo mexicano hoy; U T : el Estado y las relaciones de
producción. Estrategia 2, 38, pp. 1-23.
AGUILAR, Α., F. CARMONA, J. CARRION (1981), Problemas del capitalismo mexicano. México, D.F.: Editorial Nuestro Tiempo.
ALCANTARA FERRER, S. (1979), Industrias colectivas del pueblo: un estudio de caso
sobre industrialización rural en el sur de Jalisco. México, D.F.: El Colegio de
México (Cuadernos del CES, 25). Eerder gepubliceerd als: The people's collective
industries of Jalisco: a case study of rural industrialization in Mexico. In: UNIDO
(1978), Industrialization and rural development. New York/Viena: United Nations,
pp. 49-09.
ALONSO, J., ed. (1980), Lucha urbana y acumulación de capital. México, D.F.: Centro de
Investigaciones Superiores del INAI!/ Ediciones de la Casa Chata.
ALONSO, J.A. (1979), The domestic seamstresses of Nc7dliualcoyotl; a case study of
feminine overexploitation in a marginal urban area. Unpublished doctoral thesis New
York University.
ALONSO, J.A. (1980), Metodología. México, Ό.Г.: Lditorial Edicol (Sociología Conceptos
26, 2-a edición).
ALTHUIS, H.P.S. en M.M.G. LAENCN (1982), Kleinschalige bedrijvigheid in de urbane
ekonomie van onderontwikkelde landen: dualistisch gescheiden sektor of struktureel
verweven produktiewijzc9 Een kritiek. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut (publikatie no. 30 van de vakgroep S.G.O.).
ARIAS, P. (1980), El proceso de industrialización en Guadalajara/ Jalisco: Siglo XX.
Relaciones 1, 3, pp. 9-47.
ARIZPE, L. (1981), Ihe rural exodus in Mexico and Mexican migration to the U.S.
International Migration Review 15, 4, pp. 620-649.
ARNAUD, P. (1984), Industrialisation et crise économique; le Brésil et le Mexique (19701982). Revue Tiers Monde 23, 91, pp. 069-078.
BANCO DE MEXICO (1984), La actividad económica en 1983. Comercio Exterior 34, 4, pp.
358-J67.
BANCO Dr MEXICO (1985), La actividad económica de México en 1984. Comercio Exterior
35, 5, pp. 481-489
BERISTAIN, J. (1979), Comentario a la ponencia ''El desarrollo económico de México,
1929-1979'' de F.Carmona. In: La universidad y los problemas nacionales; Tomo I: La
economia. México, D.I·.: U.N.A.M., pp. 73-76.
B0FL, P. (1986), Business development in plaats van steunverlening. In: Het kLeinbedrijf in de Oerdc Wereld; mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Nederland, Amsterdam: Stichting Tool, pp. 26-29.
BOLIVIA, DCh (1980), Empleo en el sector informal de la ciudad de La Paz. La Paz : Dirección General del Empleo.
BOON, G.K. (1984), El mercado de tecnología; con referencia a fibras sintéticas, telas
y ropa. México, D.V.: El Colegio de México.
BREMAN, J. (1976), Een dualistisch gescheiden arbeidsbestel9 Een kritische beschouwing
van het begrip 'de informele sector'. Rotterdam: Van Gennip.
BRENNAN, E.M. (1983), Contradictions in Mexico's national spatial policy. Regional
Development Dialogue 14, 2, pp. 21-44.
BROMLEY, R. (1978), The urban informal sector: why is it worth discussing' World Development 6, pp. 1033-1039.
BROMLEY, R. & С GERRY, ed. (1979), Casual work and poverty in Third World Cities.
Chichester, Willy and Sons.
BROMLEY, R. & С GERRY (1979,a), Who are the casual poor? In: R. Bromley & С Gerry,
ed. (1979), pp. 3-23.
9
BROMLEY, R. & С GERRY (1979,b), Where do we go from here In: R. Bromley & С Gerry,
ed. (1979), pp. 305-310.
BUCH-HANSEN, M. (1977), Some considerations on internationalization of capital and
articulation of modes of production in the analysis of peripheral capitalism.
Kopenhagen: Roskilde Universitetscenter.
BUFETE DE CSTUDIOS ECONÓMICOS (1974), Instituto para el desarrollo de la industria del
bordado y vestido de Aguascalientes; Estudio de preinversión. Aguascalientes.

374

CARMONA, F. (1979), El desarrollo económico de México, 1929-1979. In: La universidad
nacional y los problemas nacionales; Tomo I: La economía. México, D.E.: U.N.A.M.,
pp. 15-69.
CARVALHO, I.M.M. (1977), Urban employment: a case sludy of Bahía. Antipode 9, 3, pp.
74-85.
CEPAL (1985), Evolución de la economia mexicana en 1984. Comercio Exterior 35, 7, pp.
727-730.
CEPES (1981), Monografía del Estado de Aguascalientes. Aguascalientes: Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales.
CEPES (1983), Información básica del municipio de Aguascalientes. Aguascalientes:
Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales.
CNIV (z.d.), La industria del vestido en México. México, D.F.: Cámara Nacional de la
Industria del Vestido.
CONASUPO (1973), Informe de la investigación realizada en el Estado de Aguascalientes,
para el establecimiento de Centros de Costura. México, D.F.: Comisión Promotora
Conasupo para el Mejoramiento Social.
C0PR0DEA (1975), AguascalíenLes: notas sobre su historia económica, 1575-1975. Aguascalientes: Comité Promotor del Desarrollo en Aguascalientes.
DAVIES, B. (1979), Informal sector or subordinate mode of production9 A model. In: R.
Bromley 4 С Cerry, ed. (1979), pp. 87-104.
DEP (1977), Algunas interpretaciones sobre el sector marginal o informal urbano.
México, D.F. : Dirección del Empleo (UCECA), subdirección de planeación, proyecto de
planificación y promoción del empleo PNUD/OIT.
DEP (1981), Guión propositivo para la presentación del documento 'Algunas características de la ocupación informal urbana', México, D.F.: Dirección del Empleo
(UCECA), subdirección de planeación, proyecto de planificación y promoción del
empleo PNUD/OIT.
DIJK, M.P. VAN (1980), De informele sector van Ouagadougou en Dakar; ontwikkelingsmogelijkheden van kleine bedrijven in twee Westafrikaanse hoofdsteden. Dissertatie,
Vrije Universiteit van Amsterdam.
ECKSTEIN, S. (1975), The political economy of lower class areas in Mexico City:
societal constraints on local business prospects. In: W.A. Cornelius 8 F.M. Trueblood ,ed., Urbanization and Inequality; the political economy of urban and rural
development in Latin America. Beverly HilLs/London: Sage (Latin American Urban Research, vol.5), pp. 125-145.
ESPIN, J. 4 P. DE LEONARDO (1978), Economía y sociedad en Los Altos de Jalisco.
México, D.F.: Nueva Imagen.
ESPINOSA, G. & R. SANDOVAL (1979), Capital industrial y explotación campesina en
Oacalco, Morelos. In: L. Paré, coord., Ensayos sobre el problema cañero. México,
D.F.: U.N.A.M., pp. 37-58.
FONTAINE, J.M. (1980), Mercanfílisation du surplus et libération de la force de travail: quelques hypothèses á propos de deux débats. L'Homme et la^Société 55-58,
pp. 161-176.
FORBES, D. (1980), The articulation of modes of production: comments on Bradby. In: R.
Peet, ed., An introduction to marxist theories of underdevelopment. Canberra, Research School of Pacific Studies, Department of Human Geography, pp. 201-209.
FRANK, A.C. (1969), Dialectic, not dual society. In: A.G. Frank, Latin America: underdevelopment or revolution. London/New York: Monthly Review Press, pp. 221-230.
GALLIS0T, R. (1980,a), Vers un renversement de perspective dans l'approche des modes
de production et des sociétés pré-capitalistes. L'Homme et la Société 55-58, pp.
93-104.
GALLIS0T, R. (1980,b), Retour à l'histoire. L'Homme et la Société 55-58, pp. 116-129.
GARCIA HERNANDEZ, I. (1979), Análisis estructural de la industria del vestuario en
México. Tesis de licenciatura, Escuela de Economía de la U.N.A.M.
GEA (1979), Plan Estatal de Desarrollo; Sector industrial. Aguascalientes: Gobierno
del Estado de Aguascalientes.
GEA 4 NAFINSA (1983), Programa de garantía y promoción a la industria pequeña del
Estado de Aguascalientes. Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes.
GERRY, C. (1974), Petty producers and the urban economy: a case study of Dakar.
Geneva, International Labour Office (WEP working paper no.8).

375

GERRY, С. (1978), Petty production and capitalist production in Dakar: the crisis of
the self-employed. World Development 6, 9/10, pp. 1147-1160.
GINER DE LOS RIOS, F. (1982), Micro-industпа y unidad doméstica. Trabajo elaborado
para el Seminario sobre grupos domésticos, familia y sociedad, El Colegio de México, julio de 1982.
GOMEZ SERRANO, J. (1982), Aguascalientes: imperio de los Guggenheim. México, D.F.:
Fondo de Cultura Económica (Serie SEP/80 no. 43).
GONZALEZ, A. (1974), Historia de Aguascalientes. Aguascalientes: F. Antuñez (reedición) .
GUILLEN, A. (1981,a), Los problemas actuales de la economía mexicana. Estrategia 1,
37, pp. 30-40.
GUILLEN, A. (1981,b), La economía mexicana 1981: el gozo al pozo9 Estrategia 5, 41,
pp. 11-19.
HARDY, С. (1982), Mexico's development strategy for the 1980's. World Development 10,
6, pp. 501-512.
HARNECKER, M. (1975), El Capital: conceptos fundamentales. México, D.F.: Siglo XXI
(8-a edición).
HARRIS, В. (1978), Quasi-formal employment structure and behaviour in the unorganized
urban economy, and the reverse: some evidence from Soutli India. World Development
6, 9/10, pp. 1087-1101.
HARR0D, J. (1981), Communication on the social relations of production and the infor
mal sector. Discussiestellingen gepresenteerd op de CEDLA-studiedag over de infor
mele sector, Amsterdam, 13 maart 1981.
HART, K. (1973), Informal income opportunities and urban employment in Ghana. The
Journal of Modern African Studies 11, 1, pp. 61-89.
HEWITT DE ALCANTARA, C. (1977), Ensayo sobre 1 ,i satisfacción de necesidades básicas
del pueblo mexicano entre 1940 y 1970. México, D.F.: El Colegio de México (Cuadernos del CES 21).
HOENDERDOS, W.U. (1982), liet arbeids- en produktiebestel in steden van ontwikkelingslanden en de 'urban poor' : een literatuurverkenning. Niet gepubliceerd, Geografisch Instituut Utrecht.
HUG0N, P. (1980,a). Dualisme sectoriel ou soumission des formes de production au capital; peut on dépasser le débat9 Revue Tiers Monde 21, 82, pp. 235-259.
HUG0N, P. (1980,b), Les petites activités marchandes dans les espaces urbaines africaines (essai de Lypologie). Revue Tiers Monde 21, 82, pp. 405-426.
IGLESIAS, E.V. (1985), Balance preliminar de la economía de América Latina en 1984.
Comercio Exterior 35, 2, pp. 171-190.
ILO (1972), Employment , incomes and equality. Λ strategy for increasing productive
employment in Kenya. Geneva: International Labour Office.
KLEINPENNINC, J.M.G. en G. PEPERKAMP (1974), Mexico: aspecten van de onderontwikkeling
en van de ontwikkelingspolitiek. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut.
LAENEN, Λ. (1986,a), SLaat en kleine industrie in Nicaragua; koöperatievorming na de
Revolutie. Paper, gepresenteerd op de studiedag over 'de informele sector in de
Derde Wereld', aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 30 juni 1986.
LAENEN, A. (1986,b), Abstract of the investigation on handicraft and small industry in
Nicaragua. Abstract prepared for the seminar ''urban housing- and labourmarkets in
transition'1, at the Rijksuniversiteit Utrecht, august 1986.
LAENEN, Α., J. BOERS & J. TRIEPELS (1983), Caracterización de la pequeña industria de
vestuario en Nicaragua. Managua: Ministerio de Industria, Dirección de Planificación.
LAILSON, S. (1980), Expansión limitada y proliferación horizontal: la industria de la
ropa y el tejido de punto. Relaciones 1, 3, pp. 48-102
LE BRUN, G. & С. CERRY (1975), Petty producers and capitalism. Review of African
Political Economy 3, pp. 20-32.
LEWIN, A.C. (1980), The dialectic of dominance: petty production and peripheral capi
talism. Ongepubliceerd, Essen.
LEYS, С (1973), Interpreting African development: reflections on the I.L.O. report on
Kenya. African Affairs, October 1973, pp. 419-429.
L0MNITZ, L. (1979), Mecanismos de articulación entre el sector informal y el sector
formal urbano. In: V.E. Tokman S E. Klein, comp., El subempieo en América Latina.
CLACSO/El Cid Editor, Buenos Aires, pp. 243-271.

376

MACIAS ZAPATA, G.Α. (1984), Pasado y presente de un ejido de temporal; el caso de
Matamoros. Tesis do licenciatura, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
MARTINEZ, G. (1981), Algunas tendencias de la estructura del proletariado. Estrategia
5, 41, pp. 48-56.
MARTÍNEZ, O.J. (1975), Border boom town; Ciudad Juárez since 1848. Austin/London:
University of Texas Press.
MARX, K. & F. ENGELS (1972,a), Stellingen over Feuerbach. In: K. Marx en F. Engels, De
Duitse ideologie; deel I, Feuerbach. Nijmegen: SUN (Sunschrift 42), pp. 7-9.
MARX, K. & F. ENGELS (1972,b), Feuerbach, tegenstellingen tussen materialistiese en
idealistiese opvatUng. In K. Marx en F. Engels, De Duitse ideologie; deel I,
Feuerbach. Nijmegen: SUN (Sunschrift 42), pp. 12-101.
MCEWEN-SCOTT, Α. (1979), Who are the self-employed? In: R. Bromley & С Gerry (1979),
pp. 105-129.
MC.GEE, T.C. (1979), Conservation and dissolution in the Third World City: the 'shanty
town' as an element of conservation. Development and Change 10, 1, pp. 1-22.
MERCADO, A. (1980), Estructura у dinamismo del mercado de tecnología industrial en
México; los casos del poliester, los productos textiles y el vestido. México, D.F.:
El Colegio de México.
MERCADO GARCIA, Α., A. JUAREZ MELO & J. ARISTO MELO (1980), Un estudio sobre la
transferencia de tecnología en la industria mexicana del vestido. Demografía y
Economía 14, 2, pp. 179-213.
MERTENS, L. 8 J. PILONE (1983), Acerca de la capacitación y la productividad en el
sector informal urbano. México, D.F.: Dirección del Empleo (UCECA), subdirección de
planeación, proyecLo de planificación y promoción del empleo PNUD/0IT.
MEXICO-KOMITEE (1984), Mexico, landenstudie 1983. Α.I.-Cahier 15, pp. 197-200.
MONTOYA CASTRO, J. (1981), lluexoLla, un pueblo en transición (estudio de la industria
de la confección). México, D.F.: Universidad Autónoma Chapingo (Colección Cuadernos
Universitarios no.l).
MORALES, P. (1982), Indocumentados mexicanos. México, D.F.: Grijalbo. MOSER, С.
(1978), Informal sector or petty commodity production: dualism or dependence in
urban development. World Development 6, 9/10, pp. 1041-1066.
MUÑOZ GOMA, 0. (1979), Dualismo, organización industrial y empleo. In: V. Tokman & E.
Klein 1979, pp. 149-201.
NAERSSEN, A. VAN (1983), A tale of two towns; afhankelijkheid, industrialisatie en
regionale ontwikkeLing in West-Maleisië. Nijmegen: Stichting Politiek en Ruimte.
NAFINSA (1981), La economía mexicana en cifras. México, D.F.: Nacional Financiera,
S.A.
NIEUWENIIOFF, P. VAN DEN (1985), Differentiatie onder kleine boeren in Mexico: het
ejido van Valladoljd. Doctoraalscriptie, Geografisch en Planologisch Instituut
Nijmegen.
N.N. (1983,a), Ley del Seguro Social; la sesión del día 12 de enero de 1983. México,
D.F.: Editores Mexicanos Unidos.
N.N. (1983,b), Código de comercio y leyes complementarios. México, D.F.: Porrúa.
0LGUIN JIMENEZ, A. (1984), Ley del impuesto sobre la renta; comentada y vista panorámica. México, D.F.: Olguín.
ORTEGA DE LEON, C E . (1977), Estudio geoeconómico del Estado de Aguascalientes. México, D.F.: edicón privada.
PADILLA ARAGON, E. (1984), Derrumbe industrial en 1983. Página Uno (suplemento dominical de Uno-más-uno), 4-3-1984, p.III.
PAIVA ABREU, A.R. DE (1982), Outworkers in the garment industry; a case study in Rio
de Janeiro, Brazil. Paper presented at the 44th International Congress of Americanistas, Manchester, 5-10th September 1982.
PEET, R. (1980), Historical materialism and mode of production: a note on Marx's perspective and method, in: R. Peet ed., An introduction to marxist theories of underdevelopment. Research School of Pacific Studies, Department of Human Geography, pp.
9-26.
PEMSA (1982), La economía mexicana, 1981. México, D.F.: Publicaciones Ejecutivas de
México.
PIBSA (1982), Una experiencia de fomento cooperative en el sector paraestatal:
P.I.B.S.A. México, D.F.: Instituto Nacional de Estudios del Trabajo.

377

PORTES, Α. (1978), The informal sector and the world economy: notes on the structure
of subsidised labour. I.D.S. Bulletin 9, 4, pp. 35-40.
POYCK, L.J. (1985), Ruimtelijk-ekonomische ontwikkeling, sociale differentiatie en
kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid in Kenya. Nijmegen, Geografisch en
Planologisch Instituut (Nijmeegse Geografische Cahiers, 28).
QUIJANO OBREGON, A. (1974), The marginal pole of the economy and the marginalised
labour force. Economy and Society 3, 4, pp. 393-428.
RIBES IBORRA, V. (1983), La Reforma y el Porfiriato en Aguascalientes. Aguascalientes,
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
RIVERA FRANCO, R. (1976), Ponencia que presenta la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido, Delegación Aguascalientes. In: Congreso de Industrialización. Aguascalientes: Secretaría de Industria y Comercio, pp. 10-15.
RIVERA, M.A. y P. GOMEZ (1980), México: acumulación y crisis en la década del setenta.
Teoría y Política 1, 2, pp. 73-120.
SALINAS DE GORTARI, R. (1983), La estrategia de abasto del Sistema de Distribuidores
Conasupo. Comercio Exterior 33, 6, pp. 561-568.
SANTOS, M. (1975), L'Espace partagé; les deux circuits de l'économie urbaine des pays
sous-développés. Paris: Génin.
SANTOS, M. (1977), Society and space: social formation as theory and method. Antipode
9, 1, pp. 3-13.
SARA-LAFOSSE, V. (1982), El trabajo a domicilio: antecedentes generales y análisis del
caso de las confeccionistas. Debates en Sociología 7, pp. 83-98.
SCHAEFFER VAZQUEZ, С. (1979), Comentario a la ponencia " E l desarrollo económico de
México, 1929-1979'' de F. Cannona. In: La universidad nacional y los problemas
nacionales; Tomo I: La economía. México, D.F.: U.N.A.M., pp. 79-86.
SCHELVEN, A.L. VAN (1984), Onderneming en familisme; opkomst, bloei en neergang van
de textielonderneming Van Heek en Co. te Enschede. Leiden: Nijhoff.
SCHMITZ, H. (1982), Growth constraints on small-scale manufacturing in developing
countries: a critical review. World Development 10, 6, pp. 429-450.
SCHMITZ, H. & L. CAMARG0 (1979), Indùstria domèstica: as malharias de Petrópolis.
Brasilia, D.F.: Centro Nacional de Recursos Humanos - IPEA (Relatorio Técnico no.
43).
SCHMUKLER, B. (1979), Diversidad de formas de las relaciones capitalistas en la industria argentina. In: V.E. Tokman & E. Klein, сотр., 1979, pp. 309-352.
SCHUURMAN, F.J. (1980), Van Andes naar Oriente; Agrarische kolonisatie in Amazonia en
de rol van de Staat. Amsterdam: CEDLA (Cedla Incidentele Publicaties no. 15).
SCOTT, I. (1982), Urban and spatial development in Mexico. Baltimore/London: The John
Hopkins University Press.
SEP (1982), Aguascalientes: mi estado. Aguascalientes: Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública.
SEPAFIN (1980), Programa conjunto con las entidades federales; encuesta a la industria
del vestido y del bordado del estado de Aguascalientes. México, D.F.: Secretaría de
Patrimonio y Fomento Industrial, Delegación de Industria Mediana y Pequeña.
SINGER, H.W. (1970), Dualism revisited: a new approach to the problems of the dual
society in developing countries. Journal of Development Studies, 7, 1, pp. 60-75.
SMITH, S.J. (1985), Mexico: de economische ontwikkeling па 1940. Nijmegen, Geografisch
en Planologisch Instituut (Publikatie no. 42 van de Vakgroep S.G.O.).
SPP (1980), Las actividades económicas de México. México, D.F.: Secretaría de Programación y Presupuesto (Serie manuales de información básica de la nación, no.3)
SPP (1982), Estudios sobre la mujer. México, D.F.: Secretaría de Programación y Presupuesto.
STPS (1975), Bases para una política de empleo hacia el sector informal o marginal
urbano. México, D.F.: Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección General
del Servicio Público del Empleo, proyecto de planificación y promoción del empleo
(PNUD/0IT).
STPS (1982), Ley federal del trabajo; 5a edición actualizada y comentada. México,
D.F.: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
SUAREZ RAMIREZ, L.M. (1983), La industria a domicilio en México: un estudio de caso en
una zona rural. Azcapotzalco Economia 2, 1, pp. 331-352.
SUNKEL, 0. (1975), Desarrollo, subdesarrolLo, dependencia, marginacion y desigualdades
espaciales; hacia un enfoque totalizante. In: L. Unikel & V. Necochea, sel., Desa-

378

rrollo urbano y regional en América Latina. México, D.F.: Fondo de Cultura Econòmica (Serie Lecturas no.15), pp. 179-236 (oorspronkelijk gepubliceerd in Revista
Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales 1, 1).
TOKMAN, V. (1980), Informal-formal sector interrelationships. CEPAL Review, first half
of 1978, pp. 99-134.
TOKMAN, V. 4 E. KLEIN (1979), El subempieo en América Latina. Buenos Aires: Clacso/El
Cid.
TONEN, M.A.F. (1984), Zicht op werk; vrouwenarbeid en een werkgelegenheidsprogramma in
een centraal-mexicaans dorp. Doctoraalscriptie, Geografisch en Planologisch Instituut Nijmegen.
VELLINGA, M. (1979), Economic development and the dynamics of class: industrialization, power and control in Monterrey, Mexico. Assen: Van Gorcum.
VERA, G. & F. NUÑEZ (1978), La estructura de la industria manufacturera mexicana: un
ensayo metodológico. México D.F.: Centro Nacional de Información y Estadísticas del
Trabajo (Serie Avances de Investigación no.6)
VERGARA, P. (1978), Necesidades básicas y políticas contra la pobreza: la experiencia
de Chile. Santiago de Chile: CIEPLAN.
VERKOREN, 0. en W.H. HOENDERDOS (1984), Tussen importsubstitutie en exportoriëntatie:
de maquiladoras in het Mexicaanse industrialisatiebeleid. Utrecht: Geografisch
Instituut (Bijdrage aan de Nederlandse Geografendagen 1984).
YEUNG, Y.M. (1977), Hawkers and vendors: dualism in Southeast Asia. Journal of Tropical Geography 44, pp. 81-86.

379

SMALL-SCALE INDUSTRY IN LATIN AMERICA; A STUDY OF THE DEVELOPMENT
POSSIBILITIES OF THE 'INFORMAL' GARMENT AND TEXTILE INDUSTRY IN
AGUASCALIENTES, MEXICO.
SUMMARY

Introduction and problem formulation
The present study considers the situation of the small-scale textile
article and garment sector in Aguascalientes, Mexico. It has been
carried out within the framework of the focus on the development
possibilities of the small-scale, "informal" activities in the Third
World countries and the ensuing discussion which has been taking place
for about 15 years. Wherever possible, the results have been compared
with those of other studies in this sector, carried out in other places
in Mexico (Huexotla and Nezahualcoyotl at Mexico city borders, Guadalajara and Northeast Guanajuato), as well as in other parts of Latin
America (Argentina, Peru, Nicaragua and the Brazilian towns of Rio de
Janeiro and Petropolis), with the goal of arriving at more general
statements than it would be possible on the basis of just one study.
In the discussion about the development possibilities of the small scale
sectors in the Third World economies we can distinguish two main
approaches: the "dualistic" and the "structural". These approaches,
however, do not seem to be compatible with each other. This is clearly
brought out by a first observation of both and the mutually exchanged
criticism. It appears that very different development theories are used
as starting point (theories of dualism and modernization, on the one
hand, and dependency theories and related notions, on the other), and
concepts are used ("formal" and "informal" sector, "capitalist and not
capitalist modes of production and their articulation") which lie on
unequal levels of abstraction. Moreover, the high degree of generalization of the conflicting analysis excludes the viability of a higher
degree of synthesis.
Without deciding yet - totally or partially - in favour of one of
the two approaches - this problem was left for the second chapter three premises were drawn for my study from this first observation: 1)
together with the "internal" characteristics of small-scale units, also
the external relations are of special significance; 2) a dynamic
approach is required; 3) consideration must be given to the great
complexity and diversity of the reality at different places. This last
premise has partly determined the sectorial and regional restriction of
the subject of this study allowing, moreover, for the formulation of
more specific policy proposals. The first two premises are dealt with in
the research questions into which the problem has been divided.
Three issues are at stake in the problem:
An analysis of the development possibilities of small-scale production units in the textile article and garment sector in Aguascalientes city and surroundings, particularly in relation to their
capacity to create more jobs and to generate acceptable and secure
incomes.
A comparison of the results with those of other studies on this
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sector in Mexico and other latin American countries.
The formulation of policy proposals which could enlarge the
development possibilities of the small units of this sector in the
region in question - and perhaps in other latin American countries
as well.
The first part of the problem was divided in four questions, so that
together with the second and third parts, also stated as questions, six
main research questions were formulated (section 1.3). The first
questions relates to the general development of the sector in the last
decades, the second one looks at the internal organization of the units
in the sector, the third one concerns their external relations including their mutual connections - and the fourth deals with their
dynamics, i.e. their individual development course.

Position with respect to the "dualistic" and "structural" approaches
Chapter 2 dealt more specifically with the desirability of joining one
of the two mentioned approaches over the role, place and possibilities
of the small-scale activities.
With respect to the dualistic approach, I found that it has not provided
a general "informal sector theory" that can surpass the level of what
has been called "abstract and romantic dichotomies". There are three
reasons for this: the concepts and operationalizations employed are
almost never completely equal; the sectors and operationalizations are
frequently not carefully defined; the philosophical and epistemological
concepts which lie behind lead to a scientific method (the "hypothetical-deductive" method) which is astructural and ahistorical and can
therefore simply provide variations on the starting points - the
dualistic, evolutionary schemes. The last mentioned issue, together with
the fact that those philosophical starting points constitute the basis
of an ideology which justifies great social and economic unequality,
brought me to reject both the theoretical "notions" and the applied
methodology; such an ideology clashes directly with the interests of
those in whose name or interest the informal sector studies are meant to
be done. Consequently I think that the results of individual studies
carried out within the framework of this approach must be regarded with
a critical eye.
Also the structural approach proved to be unable to offer a theoretical
and conceptual framework for my research. The Marxist theories employed
cover much more than merely the small-scale activities and, due to their
nature and level of abstraction, do not lend themselves to direct
testing. The corresponding conceptual framework is hardly usable in
practice as it has not been sufficiently developed yet, and frequently,
concepts which belong to different abstraction levels are used without
differentiation, or it proves to be very difficult to establish the
proper relations between these levels. Furthermore it appears to be
problematic relating the theory to the practice.
The last objection also applies to the Marxist method in a broader sense
- i.e. conceived as a scientific course of action. In order to avoid the
risk of falling into labelling or deterministically applying abstract
concepts to the concrete reality, I decided not to follow this approach
either in this regard.
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What did seem attractive, though, was the method in a strict sense, i.e.
the intermediate phase in which choices are made from a certain
theoretical framework with respect to the mode and techniques of data
collection. This method is characterized by strong structural and
historical accents, and ijnplies a compromise with the interests of the
oppressed classes. Considering that the problems of underdevelopment, in
my view, can be better explained by the Marxist-oriented theories
related to structural heterogeneity, imperialism and dependence than by
the dualistic and modernization theories, I considered it appropriate to
include these characteristics in my study.
Moreover, this choice implies that, when looking for inspiration or
comparing the results, I have mainly consulted the studies where that
method (in a strict sense) comes to the fore.

Elaboration of the problem. Planning and implementation of the
study.
Considering that a useful theoretical and conceptual framework for the
formulation and testing of hypotheses was missing, I decided to carry
out this study mainly in a exploratory way. Choosing for a structural
and historical "method", I tried to obtain as complete as possible a
view of the factors which were of influence on the development
possibilities of the small-scale units under study. In the first part of
Chapter 3 the second, third and fourth main questions of research were
worked out in a scheme of all issues which should be ideally examined.
The ideas of some authors (Tokman, Bromley and Gerry, and Hugon) who
have looked for an intermediate way between simplistic dualistic
approaches on the one hand, and highly abstract structural approaches on
the other, were a source of inspiration. The choice of including small
and large units in the study was deliberate because many a larger unit
has started small, also because the present situation of the larger
units give frequently clues over the situation of the smaller ones (for
example, the position on the consuming market) and finally because I did
not intend to draw a definitive dividing line in advance.
Section 3.3 dealt with the planning and implementation of the study. It
was not possible to take a representative sample because a large part of
the population is unknown and there is much mistrust towards "nosy
Parkers". For this reason I have made wide use of interviews with key
informants and other sorts of more "journalistic" data collection. Also,
a total of 74 selectively chosen workshops, small enterprises and
enterprises were interviewa on several locations in the Aguasealientes
region. The results were satisfactory, although not all questions worked
as was hoped (especially the ones related to the situation in the past
and the changes that took place).
Given the stronger and weaker points it can be said that the study has
produced sufficiently representative results. The mode of data collection assured their reliability, while the findings can be adequately
generalized thanks to the comparative approach (with the mentioned
studies). A maximum degree of completeness, however, could not be
reached. As in almost all studies on the development possibilities of
small-scale units, the reconstruction of the past is incomplete,
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especially quantitatively speaking. Yet, as I have explained, this is
not necessarily a great disadvantage. The question is not so much
whether small-scale units have chances for development, but under which
conditions. Besides, I did gather enough information on the changes in
the external conditions which the units were faced with during the
years. As for the global demarcation of the various categories of units,
it has been possible to partially use the official registration data of
the social security institution IMSS. After drawing the dividing line
for the small-scale units - which were called "family workshops" - at 4
or 5 persons (the usual limit of 10 persons making this category, in my
view, too heterogeneous) the rest of the categories were determined
using the mentioned data, as follows: "small enterprises" (up to 20
persons), "middle-sized enterprises" (up to 70 persons), "large enterprises" (up to 250 to 300 persons) and "consolidated industries". This
division is meant as a guideline and never to indicate the existence of
rigid or even real lines.
Forty-two of the units surveyed belonged to the category of family
workshops, most of them with one or two persons, generally home workers.
Of the rest, 13 units can be included among the small enterprises, 12
among the middle-sized, 6 among the large, and 2 can be classified as
consolidated industries.
The national and regional context
In Chapter 4 a description was given of the socio-economic development
in Mexico in general, and in Aguascalientes in particular, for the
period 1940-1984. It forms the background for the analysis in the
subsequent chapters, both of the results of my own research as of those
of the consulted studies which refer to the Mexican situation.
This chapter describes how a steady period of surprisingly high economic
growth in the country came to an end around 1970, and, partly as a
consequence of the internal contradictions which had built up in the
meantime, resulted in two recessions, of which the last one, which began
in 1982, can actually be described as a crisis. It also became clear how
unequally the development process in the last decades had taken place.
In this way, the industrial sector, thanks to the active official
policy, experienced a great expansion which was, however, mainly
concentrated in a small monopoly sector, the State and multinational
enterprises being its main owners. The growth of the agricultural
production, on the other hand, stagnated after a time (in the 60's), due
to an enormous neglect of the small-scale, not irrigated sector. Other
tangible proofs of the unbalanced development are the huge external
debt, the very unequal income distribution, the high unemployment (open
and disguised), the great urban-rural contrasts, the regional unequality
and the piling up of people, capital, production capacity, facilities,
etc. in Mexico city and its surrounding area.
Conpared to the national pattern, the development in Aguascalientes has
been characterized for many years by a slow industrial growth and a
domination in the industrial sector, of "traditional" branches such as
the food-industry, and the garment and textile article industry. Thanks
to the early creation of a "wet" infrastructure (irrigation works) in
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the central valley as well as to its favourable central location in the
country, the federal state showed a relative specialization in the field
of agriculture, commerce and services until the mid 70's. After this
time, the growth in the (irrigated) agriculture stagnated, while that of
the garment and textile article sector continued practically at the same
rate; besides, the government managed to attract a number of large
"modern" industries, most of them subsidiaries of multinational corporations. Together with the catching up with the national industrial
growth, some other similarities with the national development also
became evident: the population and the main parts of the secondary and
tertiary sector are increasingly concentrated in the principal great
urban centres (in this case, Aguascalientes city), large parts of the
rural sector are faced with diminishing incomes and a large employment
shortage, the income distribution becomes more unbalanced, etc. In other
words, the economic, social and spatial contrasts are seriously
aggravated. It is remarkable, however, that the present crisis had had
relatively few consequences until the beginning of 1984, thanks to the
settlement of the new industries and the increased sale of garments and
textile articles in the Northern border area.
The general development of the sector in the last decades
The first main research question was answered in the fifth chapter. This
question referred to the development of the sector in the past. More
specifically: which factors promoted that growth; the degree in which
vertical (individual) growth occurred among small-scale units; the
income development; the role and place of traditional forms of industry.
Four factors appear to have been favourable for the growth of the
sector, both in Aguascalientes as elsewhere (in the places, regions and
countries to which the consulted studies are related). The first one is
the "market factor", i.e. the increase of the demand for products of the
sector; in this context, the cases of Guadalajara and Aguascalientes
showed the importance of acquiring a prominent position in a regional
market outside the direct sphere of influence of the dominant economic
centre of the country. The second was defined as the "technological
factor", referring especially to the availability of adequate (not too
expensive, sufficiently productive, solid and reliable) machines. The
third factor - probably less relevant for Nicaragua - is the wide supply
of cheap labour, and the fourth the facilities offered by suppliers to
buy machines on credit and/or cloth and threads "on tick". Growthpromoting factors which have been more or less specific for Aguascalientes are: the "inheritance of the past" (the fact that there was a tradition in manual embroidery and lace work in some rural areas, as well
as the existence of a textile factory); the mutual organization of a
number of producers, which resulted, for example, in the establishment
of a local Chamber of Garment Industry and a Credit Union; the "support" of the government which, especially in the initial years (the
50's and the 60's), adopted a tolerant attitude towards the widespread
violations of the official labour, social security and tax laws and
regulations; and the increasing supply of professional services.
In spite of the favourable conditions for growth, only a very small
portion of all small-scale units (in Aguascalientes one or two percent)
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appeared to have experienced little more than just a marginal growth.
Hence the growth of the sector has been mainly "horizontal", i.e. with
an enormous increase in the number of (mostly small-scale) units.
In fact, the income development has been equally disappointing. Certainly, the relatively few units which did grow have often created a
number of jobs offering acceptable conditions (8.500 jobs in Aguascalientes, over a total of ca. 45.000 for the whole sector); however,
those who, in the past as well as today, populate the thousands of
small-scale units did not profit from them. The socially and economically weakest groups are precisely the ones which receive the lowest
remuneration for their work.
Finally it can be said that the disappointing income improvement
and the limited vertical growth are not to be attributed to a supposed
"traditionality" of the small-scale units or their isolation from the
"modern" sectors of the economy: out of all the studies it appears that
practically all small-scale units were new, working with relatively
modem technology and they were to be seen as a product of the
capitalist development, inside as well as outside the sector.
The present situation of the units in the sector
In Chapters 6 to 11 the most recent period was analyzed. Chapter 6 dealt
with the internal organization of the units in the sector, and Chapters
7 to 11 with their external relations: with the consuming market
(Chapter 7), with the supply market (Chapter 8), with the producer's
household (Chapter 9), with subcontractors and regular buyers (Chapter
10) and finally with the "superstructure" of the societal order (Chapter
11). The "ideal scheme" of research presented in Chapter 3 was followed
whenever possible. I will try to give a summary of the most important
results.
A first significant result is that, starting from a size of ca. 10
persons, all the workers can enjoy a reasonably high and secure
income (not lower than the minimum salary); below that size, the
situation deteriorates as the number of workers decreases.
In the case of Aguascalientes, two more results appear to support
the first one (the rest of the studies provide little or vague
information on this item). One of them is that the selling method which
represents the best guarantee for relatively secure employment and
stable income of an acceptable level (namely, selling before the
production has taken place, by means of agents who go around visiting
potential customers and bringing samples), proves to be liable to be
employed by units of 10 people or more. The second result holds that,
what concerns the important issues of purchase of the required material
inputs (mainly cloth and threads) and access to formal finance resources, this same size seems to be the dividing line above which almost all
units find themselves in a favourable position, and below which this is
much less the case (in a part of the small enterprises with less than 10
persons), or it is not the case at all (the rest of those small
enterprises as well as the family workshops). Referring to the inputs,
two issues are important: the prices (the smaller units pay in average
about 20% more) and the vulnerability to sudden shortages (the smaller
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depend on just one supplier and are generally unable to build up a
stock). As for credit facilities, the smaller units can seldom apply for
a normal loan at banks, the Credit Union, or FOGAIN (the main credit
supplier for the middle-sized and small enterprise in Mexico, which also
offers lower rates than the banks), because they cannot provide
sufficient securities. The Aguascalientes federal government has set up
a programme to assist at providing securities to FOGAIN, but time will
tell if this is a lasting and viable initiative.
These results offer a basis for the planning focused on the growth of
the small-scale units, because they indicate the minimal size which must
be achieved in order to create secure jobs offering a reasonable degree
of security together with acceptable income levels. Of course, it must
be pointed out that this 'target-size' is related to the common technological level in units of this size and larger.
Incidentally, it is interesting to learn that, as appeared from the
Mexican 1971 industrial census, the labour productivity in the garment
sector ranked among the highest in the enterprises with 16-25 workers
(only the enterprises with more than 250 workers scored higher; STPS,
1975; see PREALC, 1977:3). Some further growth above the 'target-size'
seems thus to be desirable.
Without even considering the question of the factors which can hamper a
growth process, it can be said that such a process will have to imply,
for the great majority of small-scale units, much more than just an
increase in the number of workers, machines and tools. Also qualitatively speaking, there seem to be large differences between this category
and the small enterprises, particularly those of 10 persons or more.
These differences will have to be bridged.
We refer, in the first place, to the material means of production. The
machines in the family workshops are simpler, less productive and/or
less specialized, the tools are of the domestic type (scissors and flatirons) and the unit seldom has separate working premises.
Besides, the survey data for Aguascalientes show that in the family
workshops also the education and training level of the labour force is
lower. There is a remarkable difference in this respect between the
heads of the small-scale units and the owners of the small enterprises.
Unlike most of the latter ones, the former seldom have knowledge or
experience on matters such as accounting, purchase and sale, exploring
the market, etc., that is to say, in the field of "indirect labour".
From the information given by the other studies concerning the level of
the labour force it can only be inferred that lack of experience on this
field seems to be a general phenomenon among the heads of small-scale
units.
A third important issue, which most of the other studies do support,
concerns the requirements which are imposed on the labour input. When
working exclusively with family labour, as is the case in most of the
family workshops, the working hours and the timetable can be flexible.
This is no longer the case when wage-^workers are employed, because then
they have to work on fixed hours and the permanent presence of the head
is required, in order to work efficiently. This raises problems on many
occasions, because it is necessary to adjust the division of the
household tasks or the strategy of income earning. The small
"entrepreneurs" are generally women, who live alone or with a sister,
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daughter or mother, and who are responsible for most of the domestic
chores and child care. So, another member of the family would have to
take care of them or one of the male adults (if any) will have to take
part in the unit (and probably give up his other occupations). However,
their willingness to do so is by far not always present which, not in
the least, is related to the current role and work division among the
genders and the views which exist on this subject (which are maintained
by the media and the Church, among others). The concentration on just
one remunerated activity, moreover, does not fit well within the "life
strategy" of many a household, because, due to the low family income,
this is rather a "survival strategy".
The fourth issue is also related to the necessary employment of wageworkers: the larger the unit, the lower the flexibility of the incomes.
Family labour is the cheapest and most flexible form of labour (it can
easily be left out of activity), and this explains for a great deal the
survival of the smallest units. Problems arise when persons from outside
the domestic unit are employed, especially when they start making
demands on matters such as social security benefits. This means that the
rise of the total incomes of the unit will have to be much higher than
the increase in the number of workers, and the incomes will often have
to be more stable and secure too than is the case at present.
Growth and income improvement, naturally, follow each other; growth
leads generally to higher incomes, and higher incomes can create the
means which are necessary for expansion of the production. For this
reason, and also because some factors influence each of them separately, the obstacles to income improvements among the small-scale units
are largely the same as those which can hamper or hinder their growth.
That is why they can be reviewed simultaneously.
Considering the characteristics of the units, as described in Chapter 6,
important restrictions on the development possibilities lie mainly in
the number and quality of the means of production, skill and education
levels and the "class consciousness" of the producer. The last one
applies only to small units working for a subcontractor or for a
"regular buyer" (a person or unit which decides what, and how much will
be manufactured, takes care of the sales and sometimes of the finishing
of the products, and supplies the necessary materials). Considering that
the available information indicates that these "dependent units" conform
the great majority of all small-scale units (Chapter 7), this factor
is, however, not less important than the others. The matter here is
that, most of the times, the high degree of dependence is not
experienced as such. This is due to the relative autonomy in which the
actual work is performed. But, as long as this "disguised wage^workers"
do not become aware of their real position, they will not stand up for
their rights as established in the law for home workers. Naturally, the
possibility of becoming an independent producer can also be considered;
but then again, they will face the problems which arise from the other
characteristics mentioned above, affecting the independent units. It is
very difficult to make a complete article with only one or two machines
(if they can perform only a special function), apart from the very
simple articles, or make this a remunerative production (in the case of
machines which can fulfill several functions but work slower). Moreover,
the low educational, training and experience level of the producer and
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the family members who help sometimes in the work makes it very
difficult, if not impossible, to look for favourable purchase and sales
possibilities, and hinders the calculation of cost prices, book-keeping,
etc. Due to these problems the incomes earned in these units, therefore,
are hardly any higher than those of the dependent units.
The position of the small-scale units in the consuming market is often
characterized by a strong competition. The dependant units rival each
other for the work which subcontractors and regular buyers have to
offer, especially when they have no particular qualifications, such as
long experience and/or great skills. What is more, the products they
produce or help to produce have to compete with similar articles from
other producers. The extent of disadvantage experienced from this
depends on a number of factors, such as the way in which a market is
segmented and spatially divided and the question which segments and
market sectors the subcontractors for whom they work have access to. The
independently operating units generally make simple, medium or lowquality products and are seldom able to sell outside their own home town
or region. This makes them very vulnerable towards their buyers, with
all that this implies for the prices they can obtain. Should they have
the financial means to enlarge the production and start new articles,
then there would be a great risk of entering the grounds of larger units
(particularly the small enterprises), because those already supply the
regional market. The only way to avoid this is to choose an original
product; not an easy task, however, considering that this would prevent
them from taking advantage of their own or other people's experience. A
final remark on the position of the units in the market is that the
sales are as a rule made through intermediaries, which of course does
not have a positive effect on the sale prices.
The position of the small-scale units is generally also unfavourable on
the supply side:
They pay ca. 20% more than many larger units for cloth, threads and
other inputs, provided, at least, that they can buy them (this
seems to be difficult in Mexico city because of the opposition of
some large buyers); the reason is that they always buy in small
quantities so that they are unable to buy directly from manufacturers or wholesale dealers. In Aguascalientes I observed also that,
unlike the larger units, the smaller units hardly obtain instalment
payment facilities (relevant information was not available in the
other studies). Finally, it is the smaller units which are the most
vulnerable in case of sudden shortages. As a whole, these factors
have naturally a very negative influence on income level, competitive position and development possibilities of small-scale units.
It seems to be very difficult for most small units to find skilled
labour force. Except in Aguascalientes, where there appears to be
no clear pattern in labour movements between units of different
sizes, the larger enterprises seem to absorb most of the skilled
labour force available.
In Aguascalientes the access to the supply of relevant services,
both commercial as non-commercial, is often blocked by the fact
that people are not aware of their existence, cannot afford them
or, due to their clandestine or semi-clandestine situation, do not
dare to make use of them. This is equally true, by the way, for
many small enterprises, especially those of 6-10 persons; this is
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particularly regrettable because it is precisely these units which
could benefit from services as bookkeeping, and the PAI courses
for the middle-sized and small enterprises. Unfortunately the other
studies do not offer further information on this point either.
Perhaps the most important issue: in general, neither the smallscale units nor the lower levels in the category of the small
enterprises have access to the formal finance resources, not even
- in the Mexican situation - to 'POGAIN', a credit-institution especially created for the middle-sized and small industries by
the government. The only exception is Nicaragua, where financing
is no longer the most serious problem for the independent workshops
(most of them joined at present in service cooperatives). Access
to formal credit institutions is important because of several
reasons: an independent production in this sector demands a
relatively large working capital, expansion requires high investments and informal sources offer little solace, prove to be rather
unreliable, or are too expensive.
The small-scale workshop is often completely "embedded" in the household
as a productive and reproductive unit (Chapter 9). This close link
allows the unit to exist with low income levels and subsist during lull
periods. If, during a first expansion, it is still possible to continue
relying entirely on family labour, then it is generally easier to
accumulate capital for further growth, than is the case when wageworkers must be hired from the start. However, this close relationship
of unit and household has also its negative sides. In the first place,
the total household income proves to be so low in many cases, that it
makes it impossible to save enough for future investments in production
expansion or improvements on purchase and sales. It is difficult to
establish a definite income level which allows or not for saving: some
people seem to be ready to make sacrifices which you would not, and
should not, expect. In the second place, there are limitations which
emanate from the woman's role and place in the household, particularly
in the (often highly conservative) rural areas. This is a great problem
because, although the proportion of women among the small
"entrepreneurs" can vary, it is generally very high. One of these
limitations emanates from the problem mentioned above, connected with
the higher demands on labour input in case of expansion of the unit with
wage workers. The other one is that also income improvement is strongly
hindered, because women are unable to go out and explore the market to
search for the best conditions for purchase and sale; they are tied to
the household chores or are not supposed to go out. In the third place,
the development possibilities seem to be blocked by the "limited life
strategy" of the household, i.e. the restricted objectives with respect
to consumption of goods and services. People often express satisfaction
for what they have, hence pursuing no further growth. Rather than an
absolute lack of higher aspirations, it may be supposed that this
attitude often reflects a healthy sense of reality. Should the other
obstacles for growth and income improvement be eliminated, then this
one would often disappear too.
In Chapter 10 the relations with subcontractors and regular buyers were
further analyzed. This analysis led to the conclusion that these
relations are in general very asymmetric when small-scale units are the
contracted party, both in Mexico and in the countries referred to in the
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other studies. These units cannot work independently due to the various
reasons mentioned above, such as unfavourable position in the different
markets, bad economic situation of the household, women's bondage to
household chores, deficient training and experience level and the number
and nature of the means of production. Contracting and buying parties
take qrateful profit from this situation. Of the advantages of contract
work, namely the possibility to avoid market risks on the one hand
and to achieve cost reduction on the other, especially the latter is
maximized when the contracted units are small workshops. That is why
the contract work performed by small-scale units generally means very
low, insecure and unstable incomes for them. In such a situation, growth
and income improvement are no real perspectives.
At the level of the 'superstructure' of the societal order we also discovered several elements which do not benefit the small-scale units:
It appears that, unlike the larger producers, home workers and
other small producers make little use of informal social relation
networks, mutual distrust rather often being the case.
In view of the above result, it is not surprising that little or no
organization in formal structures is found. Unfortunately, there
are no other formal organizations - including the Chamber of Garment
Industry - which stand up for the interests of the small producers.
In theory, the small-scale units are in a favourable, sometimes
even a protected position, according to the existing laws and
regulations, particularly the labour and tax laws. Partly due to
the fact that the control authorities selectively ignore these
rules or even violate them, the practice is completely different.
It is disconcerting to discover that, because of this, home
workers are forced to clandestinity and have actually been declared
total "outlaws".
The growth possibilities of the small-scale units are reduced by
the high thresholds constituted by the tax duties and labour
conditions for the workers. Even if also here the practice is
different from the theory, it does not make it any easier: the
thresholds are perhaps a bit lower, but the same holds for the
starting point, due to the clandestinity of the small-scale units.
The economic policy of the Aguascalientes government does not offer
any stimuli either to the development possibilities of small-scale
units. With the rise of a significant large-scale sector, the
policy is oriented, to a large extent, to the consolidation and
further growth of that sector. In Nicaragua, on the contrary, there
is much attention for the smaller units, except the home workers. However, the different forms of support are linked to the
condition of cooperative association.
Finally it appears that the dominant ideas, habits and beliefs are
not very beneficial for the development possibilities of the smallscale units. This is most certainly valid for the conceptions about
the woman's role and place. In Aguascalientes this applies also to
the government mentality on progress and modernization, the changing consumption and dressing habits, as well as the values and
beliefs propagated by the Church.
Summing up, we can conclude by saying that the list of factors which,
alone or together with others, can negatively influence the
small-scale units incomes and/or the possibility to improve them and to
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enlarge production is long and varied.
For Aguascalientes we can say that the small-scale units have been in a
better position in the past, particularly in the 50's and the 60's.
(Unfortunately the other studies do not offer information on this
issue). The conditions have become worse over the years: competition is
harder (the regional market was much more open before); the input prices
have increased more rapidly than those of the products of the sector;
machines are more expensive, even when inflation is considered; wagelabour has become more expensive (although there is a falling tendency
recently); bank loans were easier to obtain in the past (the town was
small and social control was higher); there are now heavier legal
regulations to be fulfilled while control is stricter, etc. If in the
past it was very difficult to experience a growth process, today - under
the present conditions - it is practically impossible. Some figures
presented in Chapter 5 seem to underline this assertion, indicating an
increasing polarization in the sector.

The dynamics of the individual units
Chapter 12 analyzed the dynamics of the units in the sector, corresponding to the fourth research question. We studied here the "history" of
the individual units, and not that of the sector as a whole, as we did
in Chapter 5. The comparison with other studies had to be reduced, in
this case, to those of Guadalajara and Nezahualcoyoti, in Mexico, and of
Argentina and Brazil.
The first result which appears in this chapter is that the factors which
seem to have been of importance for the growth and income improvement of
enterprises which started as small-scale unit (about three-quarters of
the smaller and larger enterprises studied), are the reverse of many
factors which had appeared to be a constraint for the development
possibilities of the present small-scale units. This constitutes a
confirmation of the results from the previous chapters.
Important initial characteristics v«re: independent production; the
presence of at least one male member in the unit; the owner's search for
growth and income improvement. For Aguascalientes, also the availability
of relevant experience (such as in purchasing and sales) appeared to be
important, but this is not corroborated by the other studies.
During the initial period, important survival and capital accumulation
mechanisms were, in many cases, a clandestine or semiclandestine
existence, contract work given to home workers, and employment of family
labour.
Later, and sometimes short after the start, the following changes had a
positive influence: improvement of access to and place in the market;
obtaining good finance resources; finding better and cheaper suppliers;
improving management and organization.
Returning to the initial situation of the studied units, the following
conclusions are also important:
a) those small-scale units which did experience a substantial growth in
no way belonged to the average at the start; b) in most cases this had
to do with the social and economic background of their founders, which
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differs from those of the majority of workshop owners (the first ones
belonging to the middle class and/or working in the formal sector).
These results mean that we cannot directly conclude that the growth of
these units implies good possibilities of growth and income improvement
for the other small-scale units as well.
Finally, some positive development does take place sometimes even in the
average units, and this is corroborated by the other studies; important
factors that play a role here seem to be the employment of family
labour, readiness to great sacrifices and a sober life-style. From which
we can hope that through a positive policy, at least a part of the
small-scale units can be set on the track of growth and income
improvement.

Suggestions for a policy of promotion
We come finally to the sixth and last main question of the problem,
which has not been answered yet: which recommendations can be given in
relation to the government policy. Unfortunately it is not possible to
give a simple and unequivocal answer to this question. In view of the
magnitude and nature of the problem of small-scale units, it all depends
on what the government wants to achieve.
Should any policy with respect to the small-scale sectors of the economy
be effective, then clear choices have to be made at national level. A
revolution like that in Nicaragua is not really necessary, but a
significant reorientation in the economic and social policy should take
place. According to a report written by two ILO staff members, a
redistribution in the economic space has to be implemented, as to the
position of the different sectors and groups (Mertens & Pilone,
1983:40). In fact, this means that the small-scale sector receive the
same treatment as has always been given to the larger enterprises.
There are several options: creating protected markets, channelling into
this sector the demand from state enterprises and institutions (or where
the State is represented), promoting association (in cooperatives or
trade unions, for example), developing training programmes adjusted to
the needs of the small entrepreneur, opening separate credit channels,
etc.
Just as it became clear in Chapter 11, the state policy and mentality,
except in Nicaragua, shows very little that would point at a readiness
to implement such a fundamental reorientation. This can also be inferred
from the fact that many policy reports have been published (often
sponsored by the national Latin American governments), but are hardly
taken into account in policy-making (see STPS, 1975 and PREALC, 1977).
Besides, experience in Mexico seems to show the existence of a strong
opposition towards projects and initiatives which are truly
oriented to stimulating the growth of the small-scale sector or
improving the conditions under which this sector operates; a promising
and succesful process of collective industrial development in the south
of Jalisco, during the 70's, was soon done away with after the end of
the presidential period of Echeverría (the enterprises in question have
become known as "Industrias del Pueblo"; (Alcantara Ferrer (1979) gives
a report over the rise and fall of this programme); the workshops set up
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in the Mexican rural area in the framework of the FONAFE and PIDER
programmes have almost all been closed, for reasons such as illegal
appropriation of funds, political favouritism, long bureaucratic procedures, paternalism, etc.; finally, the support to the cooperative action
in Mexico is mainly oral, as it appears from the absence of sufficient
funds and lack of cooperation from the different official bodies for the
promoting organization PIBSA, which had been set up by the government
itself (see PIBSA, 1982).
There is, nonetheless, a gleam in the darkness: there is a growing
attention for the so-called industrial middle-sized and small industry,
(which in practise excludes the units with less than 10 workers), which
allows to observe a certain change in the official mentality and policy.
One example is the Mexican PAI programme, which was extended in scope in
1984 and has received wide support (see Comercio Exterior, 34,3:233).
Some of the smallest units, of the"family workshops" and the small
enterprises up to 10 persons, could perhaps try to participate in these
programmes. '
It does not make much sense, therefore, to make detailed policy
proposals here. Should they be necessary, they could be inferred without
much difficulty, on the one hand, from the obstacles for income
improvement and growth possibilities of the small-scale units in the
studied sector as seen in the previous chapters, and from policy
suggestions such as those by Mertens and Pilone (1983) for small-scale
units in general, on the other. Here I will limit myself to some
observations which I consider to be of importance for a situation where
there is no fundamental reorientation of the general economic and social
policy.
In the first place, it is in my view absolutely necessary that the
"clandestinity" phenomenon be eliminated. In this way, an important
contribution can be made in reducing the exploitation of home workers
and wage^workers hired at non registered workshops and other units, as
well as preventing arbitrary behaviour of controlling and implementing
bodies. Besides, it makes it easier for starting producers with growth
aspirations to reach support programmes, such as those for the middlesized and small enterprise, and eliminates an important obstacle for
mutual organization. Although some authors (like Alonso) propose a
strict control of the law, in my view this does not seem to be the
correct solution, at least not in the short run.
Firstly, it is important that the laws and regulations be changed, so
that the possibilities of the different categories of units are taken
into account in a more differentiated way. One possibility would be, for
instance, gradually increasing the obligations on taxes and labour
conditions, after an initial exemption, while the State should take up
the responsibility of temporarily covering up the workers' social
insurance and other benefits. In this way, producers who really want to
achieve growth are given the opportunity to accumulate sufficient
capital without depriving the workers from their minimum salary and
social benefits.
Another possible form of action could be the improvement of the
spreading of information about the rights and duties of the various
actors, radio and television messages through the popular media chan-
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neis, or house to house distribution of written material, etc. This
could be of particular benefit to the home workers who are generally
unaware of their own situation.
In the second place it is highly desirable to offer the home workers
stable, secure and sufficient incomes, particularly the mothers and
women in general who live on their own and are forced to earn their own
incomes at home.
It should be possible to let these women make a part of the textile
articles and garments used in State institutions and enterprises, or applying to Mexico - which can be sold in the shops of the civil
servants trade unions and in the supermarkets and rural shops of
CONASUPO, and incorporate them in the social insurance system.
In the third place it is important to support as much as possible the
own initiatives of the target group, particularly the efforts to set up
cooperative unions. The best cooperatives are those which were born out
of own will and belief in the principles of collective enterprise,
according to a PIBSA spokesman.
In my opinion, such a policy is important because, if these initiatives
are successful, they can work as an example for others to follow. In
general, the cooperative thought is not really strong in countries as
Mexico, and there are enough examples of failures to feed distrust among
the people. On the other hand, much can still be said about the way
cooperative organization should be supported. In any case, I do not
believe it should be set up on such a large scale nor be centrally
directed, as PIBSA has done (and perhaps still does; see PIBSA, 1982),
because this undermines the involvement of the cooperative members.
Finally I would like to point out that promotion of small-scale
production development in the studied sector could be an important
instrument in a local or regional employment policy.
It is a relatively labour-intensive form of production, the necessary
skills are easy to learn, it does not require too large investments, and
the size which can allow the unit both to be independent and to satisfy
the requirements of salaries and labour conditions is soon arrived at
(I'm referring to the 'target-size' of ca. 10 persons, mentioned above).
Besides, experience shows that there is a great probability that one or
more workers will start new units afterwards.
Although it is not strictly necessary to implement first radical changes
in the division of the economic space at national level, it is naturally
highly desirable - in order to prevent the rise of a large disguised
home-work sector - that the above-mentioned modifications in the laws
and regulations take place. Moreover, these regional policy measures
should certainly take into account the extra-regional context. Thus in
the first instance there should be selling possibilities in the
vicinity, which implies either the choice of new, original products, or
the absence of heavy competitive pressures from other production centres
(as was the case in Aguasealientes and Guadalajara). Besides, it makes
little sense to set up a policy that will destroy employment opportunities elsewhere in the country. In most cases this means that there
should generally be a growing demand for garments and textile articles.
In my view, the best way this support can be implemented seems to be the
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creation of a multifunctional service centre, as was once proposed in
Aguascalientes although it was never carried out (Chapter 11). The
direction and staff of such a centre should definitely be motivated and,
when possible, have some business experience of their own, in order to
avoid a bureaucratic and impersonal approach. In any case, this centre
should include services such as finance facilities and commercialization
support. Besides, it could also function as a purchase centre, give
training courses on book-keeping, production organization, etc. specifically oriented to the small producer (perhaps the experience with the
"alternative sector" in The Netherlands and other countries could be of
help), mediate on contract work (a sort of "home workers bank" could be
set up), provide advice (on technical, organization and other fields),
etc. Finally, it is ùnportant to carry out periodical evaluations in
order to determine which elements need to be reinforced, and to have the
cooperation of banks, official instances for the middle-sized and small
enterprise such as the PAI, the Chamber of Commerce, the various industrial Chambers, as well as of the various local and regional government departments.
Such a "total approach" - which could also be useful in centres which
already have a large garment and textile article sector - seems to be
the best guarantee for success.

1)
Short before this work was sent to be printed, I received the February
edition of Comercio Exterior. Coincidentally, it announced the publication in the Official Gazette of the Federal Law of Promotion of the
Microindustry, passed on January 26th, 1988. It provides tax, financial
and market incentives as well as technical assistence to the Mexican
microindustry. Since further specific information is not given, it is
not possible to make any comments at this point. It does, however,
underline the fact that a change of policy is indeed taking place.
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MICROINDUSTRIA EN AMERICA LATINA; UN ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO DEL SECTOR 'INTORMAL' DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTITO EN
AGUASCALIENTES, MEXICO.
RESUMEN

Introducción y planteamiento del problema
Este estudio se enmarca dentro de la atención dedicada a las posibilidades de desarrollo de las actividades "informales", de pequeña escala, en
los países del Tercer Mundo. Su tema central es el análisis de la
situación del sector del vestido y de productos textiles de pequeña
escala en la región de Aguascalientes, México, donde se llevó a cabo un
estudio de campo a fines de 1982 y a comienzos de 1984. A fin de poder
llegar a juicios de alcance más general de lo que es posible en base a
un solo estudio de caso, los resultados fueron comparados, en lo
posible, con los de otros estudios sobre este sector llevados a cabo en
otras partes de México (Huexotla y Nezahualcoyotl, junto a la ciudad de
México, Guadalajara y la región noreste del estado de Guanajuato), asi
como en otros paises de Latinoamérica (Argentina, Perü, Nicaragua y las
ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Petrópolis).
En la discusión sobre las posibilidades de desarrollo de los sectores de
pequeña escala de la economia en los paises del Tercer Mundo - que ya se
mantiene desde hace unos 15 años - se pueden distinguir dos corrientes
principales: la "dualista" y la "estructuralista". Estas, sin embargo,
no resultan ser compatibles entre sí, como quedó demostrado tras una
primera observación de ambos enfoques y de las criticas que se dirigen
de uno y otro lado. Se parte de teorías de desarrollo muy diferentes
entre si (teorías dualistas y de modernización por una parte, y teorías
de dependencia y nociones relacionadas por la otra), y se manejan
conceptos que pertenecen a distintos niveles de abstracción (sector
"formal" e "informal", o modos de producción "capitalistas" y "no
capitalistas" y su "articulación"); el alto nivel de generalización de
los análisis conflictivos excluye además la posibilidad de conciliarios
a un nivel aun mayor de síntesis.
Sin adherirme aun, en parte o totalmente, a una de estas corrientes problema que fue relegado al segundo capitulo - de este primer análisis
se pudo extraer tres puntos de partida para mi estudio: junto a las
características "internas" de las unidades de pequeña escala, son de
importancia, sobre todo,las relaciones externas; es necesario practicar
un enfoque dinámico; se debe tener en cuenta la gran complejidad y
diversidad que presenta la realidad de un lugar a otro. Este último
punto ha sido uno de los determinantes de la limitación sectorial y
regional del tema de este estudio, lo que permite,a la vez, la
formulación de propuestas más especificas de gestión política. Los dos
primeros están incluidos en las preguntas de estudio en las cuales se ha
dividido el problema central.
El problema central abarca lo siguiente:
Un análisis de las posibilidades de desarrollo de las unidades
productivas de pequeña escala en el sector de productos textiles y
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del vestido en la ciudad de Aguascalientes y zona circundante, en
particular en cuanto a su capacidad de absorber más mano de obra y
generar ingresos seguros y de un nivel aceptable.
Una comparación de los resultados con los de otros estudios del
mismo sector en México y otros países de Latinoamérica.
La formulación de algunas propuestas de gestión politica dirigidas
a ampliar las posibilidades de desarrollo de las pequeñas unidades
del sector en la región de investigación - y posiblemente también
en otros paises latinoamericanos.
La primera parte del problema fue dividida en cuatro preguntas
de modo que, junto con las dos preguntas correspondientes a la
segunda y tercera parte del problema, se formularon en total seis
preguntas de estudio. La primera concierne el desarrollo general
del sector en las últimas décadas, la segunda, la organización interna de las unidades del sector, la tercera sus relaciones externas - incluso las relaciones entre las mismas unidades - y la cuarta,
su dinámica, es decir, el desarrollo individual de las unidades estudiadas .

Postura acerca de los enfoques "dualistas" y "estructuralistas"
En el Capitulo 2 se analizó en mayor profundidad la conveniencia de
adherirme, para los fines de este estudio, a una de las dos corrientes
de pensamiento sobre el rol, la posición y las posibilidades de
desarrollo de las actividades de pequeña escala.
Se constató que el enfoque dualista no ha proporcionado una "teoría del
sector informal" que sobrepase el nivel de lo que se ha denominado
"dicotomías abstractas y románticas". Esto se puede explicar por tres
razones: los conceptos utilizados y las operacionalizaciones aplicadas casi nunca coinciden; se procede frecuentemente en forma poco
meticulosa en la definición de los sectores y su operacionalización; los
conceptos filosóficos y epistemológicos subyacentes conducen a un método
científico (el método "hipotético-deductivo") que, siendo aestructural
y ahistórico, sólo puede producir variaciones al tema que sirve de
punto de partida: los esquemas dualistas y evolucionistas. Esta ultima
característica, sumada al hecho de que la filosofía subyacente
constituye la base de una ideología que justifica grandes desigualdades
sociales y económicas, me llevaron a rechazar tanto las "nociones"
teóricas como la metodología aplicada, considerando que dicha ideología
es directamente contraria a los intereses de aquellas personas en cuyo
nombre o interés supuestamente son realizados los estudios sobre el
sector informal. En consecuencia, los resultados de los estudios individuales que se han realizado a la luz de esta teoría deben ser
observados, a mi juicio, con una actitud sumamente critica.
Tampoco la teoría estructuralista resulta ofrecer un marco teórico y
conceptual al cual adherirse. Dentro de este enfoque se utilizan las
teorías marxistas sobre los modos de producción y su articulación, un
marco teórico que abarca mucho más que solamente las actividades de
pequeña escala y que, debido a su naturaleza y nivel de abstracción, no
se presta para su comprobación directa; el marco conceptual correspondiente difícilmente puede ser aplicado en la práctica: aun no ha sido
suficientemente desarrollado: con frecuencia sus usuarios aplican
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indiscriminadamente conceptos que pertenecen a niveles de abstracción
muy diferentes, o no logran establecer las interrelaciones entre dichos
niveles; y, por fin, resulta problemático relacionar la teoria con la
práctica.
Esta dltima objeción afecta igualmente al método marxista en un sentido
amplio - es decir, concebido como un proceso científico general. A fin
de evitar el riesgo de caer en encasillamientes o en una aplicación
determinista de conceptos abstractos a la realidad concreta - deficiencias muy frecuentes en la teoría estructuralista - opté por no adherirme
tampoco a este enfoque estructuralista.
ID que sí me pareció más convincente es el método en el sentido
estricto, es decir, la etapa intermedia entre la teoría y las técnicas
concretas de investigación, caracterizada por marcados acentos estructurales e históricos, y que implica un auténtico compromiso con los
intereses de clase. Dado que la problemática del subdesarrollo, en mi
opinión, se explica mejor con las teorías de inspiración marxista sobre
heterogeneidad estructural, imperialismo y dependencia que con las
teorías dualistas y de modernización, decidí incluir estas características en mi estudio. Consecuentemente, en la bdsqueda de inspiración y en
la comparación de los resultados de mi investigación, he consultado
sobre todo estudios inspirados en el método mencionado.
Elaboración del problema y proceso de investigación
Dado que se carecía de un marco teórico y conceptual viable para la
formulación y comprobación de hipótesis, decidí abordar mi estudio
mayormente de forma explorativa. Optando por un "método" estructural e
histórico, intenté obtener una idea lo más completa posible de los
factores que pueden influir en las posibilidades de desarrollo de las
unidades de pequeña escala a estudiar. Con este fin, en la primera parte
del Capitulo 3 la segunda, tercera y cuarta preguntas de investigación
fueron elaboradas en un esquema de todos los puntos que seria deseable
investigar. Una fuente de inspiración la ofrecieron las ideas de algunos
autores (Tokman, Bromley y Gerry, y Hugon) que buscaron un camino
intermedio entre las aproximaciones dualistas y simplistas por un lado,
y las estructuralistas y muy abstractas por el otro. Se decidió
expresamente incluir en el estudio tanto a las unidades pequeñas como a
las grandes por las siguientes razones: muchas empresas grandes se
iniciaron como unidades pequeñas; con frecuencia, la situación actual de
las unidades mayores ofrece pautas sobre la de las menores (por ejemplo,
en cuanto a la posición en el mercado); además, no quise trazar
anticipadamente una linea divisoria definitiva.
Respecto a la conformación y la ejecución de la investigación, cabe
mencionar que no fue posible escoger una muestra representativa, ya que
se desconoce una gran parte del total de unidades productivas de este
sector. Además, existe una gran desconfianza hacia las personas que se
acercan con fines indagatorios. Por ello, hice un uso intensivo de
entrevistas con "informantes claves" y otros tipos de recolección de
datos de índole "periodística". También se entrevistaron 74 talleres y
empresas de varios tamaños (de muy pequeñas a muy grandes), no elegidas
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al azar, en la ciudad de Aguascalientes y varios pueblos de la region.
En general los resultados fueron satisfactorios, si bien no todas las
preguntas funcionaron como se habi'a esperado - en especial las que se referían a la situación en el pasado y los cambios ocurridos.
Considerando los puntos más fuertes y los más débiles, se puede afirmar
que la investigación ha proporcionado resultados suficientemente representativos. El modo de recolección de información empleado garantizó la
confiabilidad de los datos obtenidos, en tanto que la aplicación del
método comparativo (con los estudios mencionados) permite llegar a un
nivel aceptable de generalización. No fue posible obtener datos completos de todos los aspectos que deberían ser conocidos para los fines de
este estudio ya que, como sucede en la mayoría de las investigaciones
sobre posibilidades de desarrollo de unidades de pequeña escala, en la
reconstrucción del pasado falta, sobre todo, información de tipo
cuantitativo. Sin embargo, esta falencia no representa una gran desventaja, ya que lo más importante no es tanto saber si existen o no
posibilidades de desarrollo para las unidades de pequeña escala, sino
conocer cuáles son las condiciones que favorecen dichas posibilidades.
Y, por lo demás, se ha podido reunir suficiente información sobre los
cambios en las condiciones externas que han afectado a las unidades en
el sector en las ultimas décadas.
Por ultimo, la delimitación global de las diferentes categorías se pudo
realizar en su mayor parte utilizando los datos del registro oficial del
IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social). Una vez que había establecido el limite de 4 a 5 personas para las unidades de pequeña escala (el
limite de 10 personas aplicado frecuentemente a esta categoría la hace,
en mi opinión, demasiado heterogénea), denominándolas "talleres familiares", se pudieron demarcar las demás categorías en base a los datos
mencionados: "pequeñas empresas" (hasta 20 personas), "empresas medianas" (hasta 70 personas), "empresas grandes" (hasta 250 a 300 personas)
e "industrias consolidadas". El propósito de esta división es servir
como linea directriz y no indicar la existencia de líneas divisorias
rígidas o incluso reales.
De las unidades encuestadas, 42 pertenecen a la categoría de los
talleres familiares; en la mayoría trabajan 1 ó 2 personas, generalmente
trabajadores a domicilio. De las demás unidades, 13 son empresas
pequeñas, 12 empresas medianas, 6 empresas grandes, mientras que 2
pueden ser consideradas industrias consolidadas.
El marco nacional y regional
En el Capítulo 4 se presentó una descripción del desarrollo socioeconómico de México en general, y de Aguascalientes en particular, a
partir de 1940 y hasta principios de 1984. La misma constituye la base
de los análisis desarrollados en los capítulos subsiguientes, tanto de
los resultados de mi propia investigación como de los estudios consultados para comparación, que se relacionan con la situación mexicana.
Un prolongado periodo de acentuado crecimiento económico llegó a su fin
alrededor de 1970 y, en parte como consecuencia de las contradicciones
internas surgidas en el ínterin, desembocó en dos recesiones de las
cuales la Ultima, iniciada en 1982, reviste un franco carácter de
crisis. También se puso en evidencia la desigualdad en que el proceso de
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desarrollo se habia manifestado en las últimas décadas. Asi, gracias a
una activa política oficial, el sector industrial experimentó una gran
expansion, la cual, sin embargo, se concentro principalmente en un
pequeño sector monopolista, cuyos propietarios principales son el estado
y las empresas multinacionales. El crecimiento de la producción agrícola, por el contrario, se estancó al cabo de un tiempo (en los años
'60), debido a una enorme negligencia del sector de pequeña escala, no
irrigado. Otras pruebas tangibles del desarrollo desparejo son la
gigantesca deuda externa, la disparidad en la distribución de los
ingresos, el alto indice de desempleo (abierto y encubierto), los
grandes contrastes entre la ciudad y el canpo, la desigualdad regional y
la enorme concentración de personas, capital, capacidad productiva,
servicios, etc. en Ciudad de Mexico y sus alrededores.
Comparado con el modelo nacional, el desarrollo de Aguascalientes se
caracterizó durante largo tiempo por un lento crecimiento industrial y
por la dominación, dentro del sector fabril, de las ramas
"tradicionales", como la producción de alimentos y la industria del
vestido y de productos textiles. Debido a la temprana construcción de
una infraestructura de obras de irrigación en el valle central, y la
favorable ubicación en el centro del país, el estado de Aguascalientes
conoció una relativa especialización en el terreno de la agricultura,
comercio y servicios hasta mediados de los '70. Mas tarde se estancó el
crecimiento agricola (de riego), en tanto el del sector de productos
textiles y del vestido continuó sin detenerse y el gobierno logró atraer
a un gran numero de grandes industrias "modernas", en su mayoría
subsidiarias de multinacionales. Superado el retraso con respecto al
crecimiento industrial nacional, algunas semejanzas se hicieron evidentes también en otras áreas: la población y las actividades más
importantes del sector secundario y terciario están cada vez más
concentradas en el centro urbano principal(en este caso, la ciudad de
Aguascalientes); grandes sectores rurales se ven enfrentados a una
disminución de sus ingresos y una gran escasez de empleo; la distribución de los ingresos es cada vez más despareja, etc. En otros términos:
los contrastes económicos, sociales y espaciales se intensifican considerablemente. Resulta sorprendente, sin embargo, el hecho de que la
crisis actual tuviera relativamente escasas consecuencias hasta principios de 1984, gracias al establecimiento de nuevas industrias y el
aumento de las ventas de artículos textiles y del vestido en la frontera
norte.

El desarrollo general del sector en las ultimas décadas
La primera pregunta de investigación - el desarrollo del sector en el
pasado - se trató en el Capitulo 5. Concretamente se analizaron los
factores que permitieron y estimularon el crecimiento, el grado de
crecimiento vertical (individual) entre las unidades de pequeña escala,
la evolución de los ingresos y el rol y la posición de formas tradicionales de manufactura.
Se pudieron detectar cuatro factores que resultaron influir en el
crecimiento del sector, tanto en Aguascalientes como en otras partes de
Latinoamérica (investigadas por los estudios consultados para la compa-
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ración). El primero es el "factor de mercado", es decir, el aumento de
la demanda de productos del sector a nivel nacional; los casos de
Guadalajara y Aguasealientes demostraron, en este sentido, la importancia de labrarse una posición prominente en un mercado regional ubicado
fuera de la esfera directa de influencia del centro económico dominante
del pais. El segundo factor - que denominé "de tecnologia" - se refiere
especialmente a la existencia de maquinas adecuadas (es decir, de bajo
costo, suficiente productividad, sólidas y confiables). El tercero quizás de menor relevancia en el caso de Nicaragua - es la amplia oferta
de mano de obra barata, y el cuarto las posibilidades ofrecidas por el
comercio para comprar máquinas a crédito y/o telas e hilos al fiado.
Entre los factores que fomentaron el crecimiento y se refieren más
especificamente a Aguascalientes se incluyen: la "herencia del pasado"
(la existencia de una tradición de bordado y deshilado en algunas
regiones rurales, asi como la presencia de una empresa industrial
productora de textiles); los frecuentes contactos entre un numero de
productores que desembocaron, por ejemplo, en la creación de una Cámara
de la Industria del Vestido y una Unión de Crédito locales; el "apoyo"
de las autoridades quienes, principalmente en el comienzo (los años '50
y '60) adoptaron una indulgente actitud hacia las violaciones de las
leyes y disposiciones legales de trabajo, seguridad social y del
impuesto a la renta, cometidas frecuentemente, en mayor o menor medida;
y la creciente oferta de servicios profesionales.
A pesar de las condiciones generalmente favorables para el crecimiento,
sólo una porción muy reducida de las unidades de pequeña escala ha
experimentado un crecimiento de cierta consideración (proporción que, en
Aguascalientes, es incluso cada vez más reducida). 0 sea que el
crecimiento del sector ha sido esencialmente "horizontal", resultando en
una enorme proliferación del numero de unidades (en su mayoría de
pequeña escala).
De hecho, también la evolución de los ingresos ha sido decepcionante.
Naturalmente, las pocas unidades que pudieron crecer crearon un importante numero de puestos de trabajo, que ofrecen condiciones aceptables
(8.500 en Aguascalientes, sobre un total en el sector de unos 45.000),
pero de ello no se han podido beneficiar, ni entonces ni ahora, las
personas que pueblan las miles de unidades de pequeña escala. Son
precisamente los grupos sociales más débiles y de menores recursos los
que reciben las más bajas remuneraciones.
Finalmente cabe constatar que la decepcionante evolución en los ingresos
y el reducido crecimiento vertical no se deben a una supuesta
"tradicionalidad" de las unidades de pequeña escala, o a su aislamiento
de los sectores "modernos" de la economia: de la totalidad de los
estudios se desprende que prácticamente todas las unidades pequeñas eran
nuevas, trabajaban con tecnologías relativamente modernas y se las podia
considerar como un producto del desarrollo capitalista tanto dentro como
fuera del sector.

la situación de las unidades del sector en la actualidad
El tema central de los capítulos 6 al 11 inclusive era la situación de
las unidades en el periodo más reciente. En el Capitulo 6 se trató la
organización interna de las unidades en el sector, y del Capítulo 7 al
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Capitulo 11 sus relaciones externas: con el mercado de los productos
textiles y del vestido (Cap. 7), con los mercados de insumos (Cap. 8 ) ,
con la unidad domestica del productor (Cap. 9 ) , con personas y empresas
que encargan trabajo a otras (Cap. 10) y finalmente con la "superestructura" de la realidad social. Se intentd seguir, en la medida de lo
posible, el "esquema ideal" de investigación descrito en el Capítulo 3.
A continuación presentaré un resumen de los principales resultados.
Una primera comprobación de importancia es que, a partir de un tamaño de
empresa de unas 10 personas, los ingresos resultan ser razonablemente
seguros y de un nivel aceptable (no menores al salario minimo oficial)
para todos los integrantes de la unidad; por debajo de ese tamaño la
situación del ingreso, por lo general, se va deteriorando a medida que
disminuye el numero de personas que trabajan en la unidad.
En el caso de Aguascalientes, este resultado se ve reforzado por otras
dos comprobaciones (los demás estudios ofrecen escasa o ambigua información al respecto). El primer resultado indica que las unidades de 10 o
más personas ya están en condiciones de utilizar el sistema de venta que
mejor garantiza puestos de trabajo relativamente seguros con ingresos
estables y de aceptable nivel. Nos referimos al sistema de venta previa
a la producción, que se realiza mediante la visita activa a clientes
potenciales, en procura de pedidos. De la segunda constatación se deduce
que ese mismo tamaño (de 10 personas o más ocupadas en la unidad), en lo
que se refiere a los importantes aspectos de compra de los insumos
materiales necesarios (como telas e hilos) y acceso a fuentes formales
de financiamiento, parece constituir la linea divisoria por encima de la
cual casi todas las unidades se encuentran en una favorable posición, y
por debajo de la cual esto es menos frecuente (una parte de las pequeñas
empresas de menos de 10 personas) o no ocurre en absoluto (el resto de
dichas empresas asi como los talleres familiares). En cuanto a los
insumos, nos referimos a los precios (las unidades más pequeñas pagan
en promedio un 20% más) y a la vulnerabilidad en caso de escaseces
repentinas (las más pequeñas dependen de un solo proveedor y generalmente no pueden mantener un stock). Y en lo que atañe a las facilidades
de crédito, las unidades más pequeñas pocas veces pueden solicitar un
préstamo normal en los bancos, la Unión de Crédito o POGAIN (la
institución de crédito más importante para la empresa mediana y pequeña
en México, que además ofrece intereses más bajos que los bancos), ya que
no están en condiciones de prestar garantías suficientes. Si bien es
cierto que el gobierno federal de Aguascalientes ha desarrollado un
programa de asistencia en la prestación de dicha garantía ante FCGAIN,
todavía está por verse si se trata de una iniciativa duradera y viable.
Estos resultados ofrecen una pauta para el planeamiento dirigido al
crecimiento de las unidades de pequeña escala, porque indican el tamaño
mínimo al que se debe aspirar si se desean aumentar las probabilidades
de crear puestos de trabajo que, junto a un cierto grado de seguridad,
ofrezcan un nivel aceptable de los ingresos. Lógicamente, cabe señalar
aquí que este tamaño тіпзлю viable es válido bajo las condiciones
tecnológicas que se suelen encontrar actualmente en unidades de este
tamaño y más grandes.
En este contexto, es interesante destacar que del Censo Industrial
Mexicano de 1971 se constató que, en la industria del vestido, la
productividad de la mano de obra se contaba entre las más altas en la

402

categoria de empresas de 16 a 25 personas (sdlo superada por las
empresas de más de 250 empleados; STPS, 1975:22, véase también PREALC,
1977:3). Parece ser conveniente, entonces, un crecimiento que supere en
algo el tamaño minimo viable mencionado.
Sin considerar los factores que pueden obstaculizar el proceso de
crecimiento, se puede afirmar que un proceso semejante, para la gran
mayoría de las unidades de pequeña escala, deberá abarcar mucho más que
un simple aumento del ndmero de personas, máquinas y herramientas.
También en sentido cualitativo se observan importantes diferencias entre
esta categoría y las pequeñas empresas, principalmente las de 10
personas o más, diferencias que deberán ser allanadas. Nos referimos en
primer lugar, a los medios de trabajo. Las máquinas en los talleres
familiares son más sencillas, menos productivas y/o menos especializadas, las herramientas son del tipo doméstico (tijeras y planchas) y la
unidad dispone muy pocas veces de un local separado de trabajo.
En el caso de Aguascalientes, el material de las encuestas demostrd en
segundo lugar que también el nivel de la mano de obra es más bajo en los
talleres familiares. Existe generalmente una marcada diferencia en
niveles de escolaridad y capacitación entre los jefes de las unidades
pequeñas entrevistados y los propietarios de pequeñas empresas. Contrariamente a la mayoría de estos Ultimos, los primeros poseen muy poca
experiencia en lo que se refiere a técnicas de la contabilidad, compra y
venta, reconocimiento del mercado, etc., es decir, en el terreno del
"trabajo indirecto". De los demás estudios, en lo que respecta al nivel
de la mano de obra sólo se puede constatar (por la escasa informacidn)
que la falta de experiencia en el terreno del "trabajo indirecto" es un
fenomeno general entre jefes de unidades de pequeña escala.
Un tercer punto de importancia, que sí ha sido corroborado por la
mayoría de los estudios comparados, se refiere a las exigencias que se
imponen a la aportación en trabajo a la empresa. Cuando se trabaja
solamente con mano de obra familiar, como es el caso en la mayoría de
los talleres familiares, los horarios y la duración de la jomada de
trabajo pueden ser flexibles. Esto ya no es posible cuando se contratan
trabajadores asalariados, porque entonces se debe regular y sistematizar
el horario y se exige la presencia permanente del jefe de la unidad, si
se desea funcionar eficientemente. Esto puede ocasionar problemas en
muchos casos, porque será necesario reacomodar la división de tareas en
la unidad doméstica, o modificar la estrategia de adquisición de
ingresos. Los pequeños "empresarios" están constituidos generalmente por
mujeres, que trabajan solas o con la madre, hermana o hija, siendo la
mayoría de ellas responsable del grueso de las tareas domésticas y el
cuidado de los niños. Otro miembro de la familia, pues, tendría que
hacerse cargo de todas o parte de estas tareas, o bien, si la unidad
doméstica contara con un adulto del sexo masculino, éste tendría que
colaborar en la labor de la unidad (y abandonar probablemente sus otras
ocupaciones). Sin embargo, los hombres pocas veces están dispuestos a
asumir estos cambios; esta reticencia se relaciona en buena parte con la
división de los roles entre los sexos y las ideas dominantes en este
sentido (que son mantenidas, entre otros, por los medios de comunicación
y la Iglesia). Además, la concentración en una sola actividad remunerada
no se adecúa a la estrategia de vida de una parte considerable de las
unidades domésticas porque, debido a los bajos ingresos familiares, lo
que se practica es antes bien una "estrategia de sobrevivencia".
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También el cuarto punto guarda relación con la necesaria incorporación
de mano de obra asalariada: la flexibilidad de los ingresos disminuye a
medida que aumenta el numero de personas ocupadas en la unidad, La mano
de obra familiar es la más barata y la más flexible (se la puede
desactivar fácilmente) lo que explica en gran parte la supervivencia de
las unidades más pequeñas. Los problemas surgen cuando se contratan
personas que no son miembros de las unidades domésticas propietarias,
más aún cuando éstas exigen que se las acoja en el seguro social y otros
beneficios laborales. Los ingresos totales de la unidad, entonces,
deberán aumentar en proporción mucho mayor que el incremento del número
de personas, y deberán ser también, en muchos casos, más estables y más
seguros de lo que son en la actualidad.
Obviamente, crecimiento y mejora de ingresos se complementan mutuamente:
el crecimiento conduce generalmente a mayores ingresos, y, a la inversa,
un ingreso más alto permite la obtención de los medios necesarios para
la ampliación de la producción. Por ello, y también porque hay algunos
factores que influyen tanto en el crecimiento como en la mejora de
ingresos, los obstáculos que impiden tanto el uno como el otro coinciden
a menudo, razón por la cual se los puede reseñar conjuntamente.
Considerando las características de las unidades propiamente dichas, que
fueron estudiadas en el Capitulo 6, importantes limitaciones para sus
posibilidades de desarrollo se encuentran principalmente en el número y
el nivel de los medios de producción, la calificación de la mano de obra
y la "conciencia de clase" del productor. Esta última característica se
aplica solamente a las unidades pequeñas que dependen para su trabajo de
una persona o empresa contratista (en un sistema de fragmentación de
tareas o "maquila") o de un comprador fijo (tanto el contratista como el
comprador fijo determinan el número y el tipo de los artículos a
producir y se ocupan de la comercialización; la diferencia entre ambos
estriba en el hecho de que el comprador fijo teóricamente "vende" los
materiales suministrados a las unidades que se encargan del trabajo);
sin embargo, según la información disponible, estas "unidades dependientes" constituyen la gran mayoría de todas las unidades de pequeña escala
(Cap. 7 ) , y, por lo tanto, este factor no es menos importante que los
primeros. Lo que pasa es que la relativa autonomía en que se realiza el
trabajo propiamente dicho impide a los productores tomar conciencia de
su verdadera posición de dependencia, y en tanto estos "asalariados
disfrazados" no lo hagan, no se decidirán a demandar mejores remuneraciones por su trabajo ni a exigir el cumplimiento de los derechos
establecidos en la ley para los trabajadores a domicilio. Naturalmente,
también podrían considerar la posibilidad de independizar la producción,
pero en tal caso, se deberán enfrentar a los problemas que emanan de las
otras características mencionadas y que afectan a las independientes. El
primero es que, con 1 ó 2 máquinas resulta difícil fabricar prendas u
otros artículos enteros, a excepción de los más sencillos (cuando se
trata de máquinas especializadas en una sola función), o alcanzar una
producción lucrativa (cuando se trata de máquinas que pueden realizar
varias funciones, pero que son más lentas). El segundo problema que se
presenta es que el bajo nivel de escolaridad, capacitación y experiencia
del productor y los trabajadores familiares dificulta, cuando no
imposibilita, llevar a cabo la tarea de buscar oportunidades favorables
de compra y venta, calcular los costos, llevar la contabilidad, etc.
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Dados estos problemas, por otra parte, la producción independiente casi
no ofrece ventajas sobre la dependiente, y apenas reporta ingresos
superiores a los de ésta dltima.
La posición de las unidades de pequeña escala en el mercado de los
productos del sector se caracteriza a menudo por una fuerte competencia.
Las unidades dependientes tienen que rivalizar entre si por el acceso a
los dadores de trabajo, más aun si no cuentan con cualidades especiales
(larga experiencia y/o gran habilidad). Junto a ello, los productos
elaborados parcial o totalmente por estas unidades tienen que competir
con artículos similares de otros productores; la medida en que esto las
perjudica depende de varios factores, como ser el modo de segmentación y
la division espacial del mercado en un pais determinado, y los segmentos
y las secciones regionales del mercado a los cuales tiene acceso la
empresa o el empresario que da el trabajo. Las unidades independientes
casi siempre producen productos sencillos de mediana o baja calidad, y
rara vez están en condiciones de vender fuera de su propia localidad o
region. Esto hace que su posición frente a los compradores sea muy
vulnerable, con todo lo que esto implica para los precios que puedan
obtener para sus productos. En caso de que contaran con los medios
financieros para la expansion y se volcaran a la producción de artículos
diferentes, entonces correrían el riesgo de incursionar en terreno
dominado por las unidades de las demás categorías (principalmente las
pequeñas empresas), dado que éstas frecuentemente ya proveen el mercado
regional con tales artículos. La unica manera de evitar este riesgo es
optando por la fabricación de un producto original; sin embargo, esta
tampoco es tarea fácil considerando que ya no se puede aprovechar
óptimamente la propia experiencia o la disponible en el lugar. Por
ultimo, sobre la posición en el mercado de los productos cabe señalar
que las ventas se realizan frecuentemente a través de intermediarios, lo
cual, naturalmente, no redunda en beneficio de los precios.
La posición de las unidades de pequeña escala también es desfavorable en
los mercados de insumos, de nano de obra, de servicios y financieros:
El precio que pagan por las telas, los hilos y otros materiales
requeridos es aprox. 20% más alto que el que pagan muchas de las
unidades más grandes (siempre y cuando tengan acceso a estos
insumos: hay referencias de que esto resulta muy difícil en la
Ciudad de México debido a la oposición de un numero de grandes
compradores); esto se debe a que, al comprar en pequeñas cantidades, muy pocas veces pueden adquirir los insumos directamente de
los fabricantes o los mayoristas. En el caso de Aguascalientes se
constató además que las unidades más pequeñas, contrariamente a lo
que ocurre entre las más grandes, apenas recibían facilidades de
pago (los demás estudios no incluyen información al respecto). Por
ultimo, las unidades productivas más pequeñas son las más vulnerables en caso de escaseces repentinas. Conjuntamente, estos factores
ejercen lógicamente una influencia muy negativa en el nivel del
ingreso, la posición competitiva y las posibilidades de desarrollo
de las unidades de pequeña escala.
Generalmente resulta ser muy difícil para las unidades de pequeña
escala contratar mano de obra capacitada. Excepto en el caso de
Aguascalientes, donde no parece existir una linea definida que
indique los movimientos de mano de obra entre las unidades de
diversos tamaños, las grandes empresas parecen absorber la mejor
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parte de la oferta de mano de obra.
En Aguascalientes, el acceso a la oferta de servicios relevantes,
tanto comerciales como no comerciales, suele estar bloqueado porque
se desconoce su existencia, no se los puede costear, o existe
aprensión debido a una existencia clandestina o semiclandestina. Lo
mismo se aplica, por otra parte, para muchas de las pequeñas
empresas, en especial las de 6 a 10 personas; y esto es lamentable
ya que justamente estas unidades podrían extraer gran provecho de
servicios como teneduri'a de libros y cursos del PAI para la pequeña
y mediana empresa. Lamentablemente tampoco en este punto se ha
encontrado información en los demás estudios.
Probablemente el punto más importante: las unidades de pequeña
escala asi' como las pequeñas empresas de unas 10 personas,
mencionadas en el punto anterior, generalmente carecen de acceso a
las fuentes formales de financiamiento, tampoco - en la
situación mexicana - a la institución crediticia "FCGAIN", creada
especialmente por el gobierno para la pequeña y mediana empresa; la
unica excepción es Nicaragua, donde, para los talleres independientes (actualmente agrupados en su mayor parte en "cooperativas de
servicios"), el financiamiento ya no constituye el mayor problema.
El acceso a las instituciones crediticias formales es importante
por varias razones: para la producción independiente en este sector
se necesita un capital de producción relativamente alto; se
requieren sustanciales inversiones para la expansión, y las fuentes
informales ofrecen demasiado poco alivio y son demasiado costosas o
poco confiables.
El taller de pequeña escala está a menudo "inmerso" en la unidad
domestica como unidad productora y reproductora, tal como se vio en el
Capitulo 9. Esta estrecha vinculación permite que la unidad subsista con
bajos niveles de ingresos y sobreviva en tiempos en que el trabajo
escasea. Si, durante una primera expansión se puede seguir empleando
exclusivamente el trabajo familiar, en general también es posible
acumular capital para un posterior crecimiento más rápidamente que
cuando se deben emplear trabajadores externos a la unidad domestica
desde el principio. A pesar de estos aspectos positivos, la estrecha
relación con la unidad domestica también tiene sus lados negativos.
En primer lugar, el ingreso total de la familia resulta en muchos casos
tan bajo que es casi imposible ahorrar una parte del mismo para
inversiones futuras para la expansión de la producción o mejoras en
compra y venta. Es difícil establecer inequívoca y claramente el nivel
limite que permite o no el ahorro; algunas personas parecen capaces de
realizar sacrificios que no se podrían, ni se deberían esperar. En
segundo lugar, están las limitaciones derivadas del rol de la mujer en
la familia, en especial en las zonas rurales (frecuentemente muy
conservadoras). Si bien la proporción de mujeres entre los pequeños
"empresarios" puede variar de un caso al otro, es muy alta en casi
todas partes, por lo que se trata de un importante problema. Una de
estas limitaciones emana del problema mencionado, relacionado con las
mayores demandas en la aportación en trabajo a la unidad, que se
requieren en el caso de crecimiento. La otra implica que también el
mejoramiento de los ingresos se ve obstaculizado porque las mujeres
raras veces pueden salir en busca de condiciones favorables de compra y
venta. Sus actividades en el hogar se lo impiden, y muchas veces no
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tienen libertad para hacerlo. En tercer lugar, las posibilidades de
desarrollo parecen estar obstaculizadas por la "limitada estrategia de
vida" de la familia, es decir, por los reducidos objetivos con respecto
al consumo de bienes y servicios. Generalmente se expresa satisfacción
con el estándar de vida que se tiene, por lo que no se intenta llegar a
un crecimiento. Antes que atribuirlo a una carencia absoluta de mayores
aspiraciones, se puede suponer que esta actitud refleja en muchos casos
un saludable sentido realista. Por ello, a medida que desaparezcan los
demás impedimentos para el crecimiento y mejores ingresos, esta limitada
estrategia de vida también cambiará por si misma en la mayoria de los
casos.
En el Capitulo 10 se analizaron con mayor profundidad las relaciones con
contratistas y compradores fijos. De este análisis se pudo constatar
que, tanto en Mexico como en los demás países a los que se refieren los
estudios consultados, en general estas relaciones son muy asimétricas
cuando las unidades de pequeña escala son la parte que realiza el
trabajo. A menudo, estas unidades no se pueden independizar por diversos
factores; entre ellos los ya mencionados, como la desventajosa posición
en los diversos mercados, la desfavorable situación economica de la
familia, la sujeción de la mujer al hogar y a las tareas domésticas, los
deficientes niveles de escolaridad, capacitación y experiencia y el
numero y la naturaleza de los medios de producción. Esta es una
situación ávidamente aprovechada por los contratistas y compradores
fijos. De las ventajas que el sistema de dar trabajo por encargo les
reporta, concretamente: la posibilidad de evitar los riesgos del mercado
por una parte, y reducir los costos por la otra, es especialmente
esta ultima la que se maximaliza cuando las unidades que realizan el
trabajo son talleres pequeños. Por esto, el trabajo por encargo
significa casi siempre ingresos muy bajos, inseguros e inestables para
las unidades de pequeña escala. En una situación semejante, crecimiento
y mejora de los ingresos no son perspectivas reales.
En el nivel de la "superestructura" de la realidad social, finalmente,
encontramos en el Capitulo 11 varios elementos que tampoco redundan en
beneficio de las unidades de pequeña escala:
En la esfera de las redes de relaciones sociales informales resulta
que los trabajadoras a domicilio y otros productores pequeños hacen
muy poco uso de ellas, a diferencia de los empresarios más grandes;
incluso se puede constatar una desconfianza mutua entre los
primeros.
Considerando esta ultima constatación, no es extraño que casi no se
organicen en asociaciones de relaciones formales.
Lamentablemente tampoco existen otras organizaciones formales que
defiendan los intereses de los pequeños productores, ni siquiera la
Cámara de la Industria del Vestido.
En el terreno de las disposiciones legales, en especial las leyes
laborales y fiscales, las unidades de pequeña escala se encuentran
en teoría en una posición relativamente favorable, y a veces hasta
protegida. Sin embargo, dado que las autoridades de inspección
ignoran selectivamente estas leyes o incluso las infringen ellas
mismas, la situación resulta completamente diferente en la práctica. Es desconcertante descubrir que, por esta razón, los trabajadores a domicilio son forzados a la clandestinidad y en realidad
declarados virtualmente "fuera de ley".
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Las posibilidades de crecimiento de las unidades de pequeña escala
se reducen porque en la legislación se han levantado altos umbrales
en cuanto a las obligaciones fiscales y las condiciones laborales.
Si bien la práctica se desvia aqui' también de la teoria, no por
ello se hace más fácil: los umbrales son más bajos, pero, debido a
la clandestinidad de la gran mayoría de las unidades de pequeña
escala, la situación inicial se encuentra también casi siempre a un
nivel más bajo.
En Aguascalientes, la politica economica oficial tampoco ofrece
estímulos a las posibilidades de desarrollo de las unidades de
pequeña escala. Con el surgimiento de un sector de gran escala de
considerable magnitud, la política se dirige en gran medida a la
consolidación y mayor expansión de ese sector. En Nicaragua, por el
contrario, se dedica gran atención a las unidades más pequeñas,
excepto los trabajadores a domicilio. Sin embargo, la condición
previa para recibir las diversas formas de apoyo es que estén
organizados en sociedades cooperativas.
Por ultimo, resulta que las ideas, costumbres y creencias
imperantes no son muy propicias para el desarrollo de las unidades
de pequeña escala. Esto se aplica en todo caso a las ideas sobre el
rol de la mujer. En Aguascalientes, además, se trata de la actitud
de las autoridades con respecto al progreso y la modernización, los
cambios en hábitos de consumo y vestido, así como los valores y
creencias propagados por la Iglesia.
Se podría concluir, en fin, que es larga y variada la lista de factores
que, por separado o en su conjunto, pueden ejercer una influencia
negativa en los ingresos de las unidades de pequeña escala y/o la
posibilidad de mejorarlos e incrementar el volumen de producción.
En el caso de Aguascalientes se puede afirmar que las unidades de
pequeña escala han experimentado una situación más favorable en el
pasado, en especial en las décadas del 50 y 60 (en los demás estudios no
hay casi información sobre esto). las condiciones exteriores se han
deteriorado con el transcurso del tiempo: se agravó la presión de la
competencia (en el pasado el mercado regional era mucho más abierto);
los precios de los insumos han subido más rápidamente que los de los
productos del sector; los precios de las máquinas han subido, incluso en
términos reales; la mano de obra remunerada se ha encarecido (si bien la
tendencia de los Ultimos años parece señalar una nueva disminución del
costo en términos reales); en el pasado resultaba mucho más fácil
obtener un préstamo bancario (la ciudad era más pequeña y el control
social más grande); las regulaciones legales que se deben satisfacer
actualmente son mucho más severas, en tanto que se intensificó su
control; etc. Si ya en el pasado ha sido muy difícil experimentar un
proceso de crecimiento, actualmente - en las presentes condiciones esto es prácticamente imposible. Algunas cifras presentadas en el
Capitulo 5 parecen poner de relieve este hecho, indicando una creciente
polarización en el sector.

la dinámica individual de las unidades estudiadas
El Capitulo 12 indagó en la dinámica de las unidades en el sector,
correspondiendo a la cuarta pregunta de investigación. A diferencia del
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quinto capitulo, se trataba aqui de la trayectoria de las unidades
individuales y no del sector en general. La comparación se redujo en
este caso a los estudios sobre Guadalajara y Nezahualcoyotl en Mexico, y
los de Argentina y Brasil.
Lo que se constatò del análisis en este capítulo, en primer lugar, es
que los factores que parecen haber sido beneficiosos para el crecimiento
y mejora de los ingresos de las empresas pequeñas y más grandes que
empezaron como unidades de pequeña escala (en mi estudio éstas constituyen aproximadamente tres cuartos de las unidades visitadas en estas
categorías) son el reverso de varios de los factores que aparecieron en
los capítulos anteriores como impedimentos de las posibilidades de
desarrollo de las actuales unidades de pequeña escala; los resultados se
ven asi corroborados por esta primera constatación.
Importantes características de la situación inicial eran: una producción
independiente; uno de los empresarios era del sexo masculino; aspiración
de crecimiento y mejora de los propios ingresos del propietario; en el
caso de Aguascalientes también se constató como factor positivo el
contar con experiencia relevante (por ejemplo, en asuntos de compra y
venta). Sin embargo, este resultado no es corroborado por los demás
estudios consultados.
Luego, durante los primeros años, importantes mecanismos de supervivencia y acumulación de capital resultaron ser, en varios casos, una
existencia clandestina o semiclandestina, el uso del sistema de encargar
trabajo a trabajadores a domicilio y el empleo de mano de obra familiar.
Más tarde, y en algunos casos poco después del comienzo, los siguientes
cambios logrados sobre las condiciones iniciales tuvieron un efecto
positivo: mejoramiento del acceso y posición en el mercado; obtención de
buenas fuentes de financiamiento; el encontrar proveedores más convenientes con mejores precios; mejoramiento de la capacidad administrativa
y de la organización de la unidad.
Volviendo a la situación inicial de las unidades estudiadas, las dos
conclusiones siguientes son también de importancia: a) las unidades de
pequeña escala que experimentaron un crecimiento sustancial, no pertenecían de ningün modo a las modales en el momento de iniciación; b) en la
mayoría de los casos, esto guarda relación con el origen social y
económico de sus fundadores, que, a diferencia del grueso de los
propietarios de talleres, son de extracción de clase media y o habían
trabajado en el sector asalariado formal.
Estos resultados significan que, del crecimiento de las unidades en
cuestión, no se puede deducir sin más que también para las demás
unidades de pequeña escala existen buenas posibilidades de crecimiento y
mejora de ingresos.
Finalmente, y esto se constata principalmente de los otros estudios,
también en las unidades que no contaban con esta ventaja inicial se
observa a veces un cierto dinamismo; en ello parecen desempeñar un rol
importante en particular: el empleo de mano de obra familiar, el
esfuerzo por realizar grandes sacrificios y el llevar un sobrio estilo
de vida. De este hecho se puede abrigar la esperanza de que una política
bien orientada pueda colocar en el camino del crecimiento y el
mejoramiento de los ingresos al menos a una parte de las unidades de
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pequeña escala.

Algunas recomendaciones para una política promocional
Por último se trata la pregunta aun no respondida (la sexta y ditima del
problema), referente a las recomendaciones que se pueden formular con
relación a la politica oficial. Lamentablemente, no existe una respuesta
simple y exacta a esta pregunta. Considerando la magnitud y el carácter
de la problemática de las unidades de pequeña escala, todo depende de
los objetivos que se formulen a nivel oficial. Si se quiere que la
politica aplicada, cualquiera que fuere, sea realmente efectiva en los
sectores de pequeña escala de la economia, es necesario que se adopten
decisiones claras y definidas a nivel nacional. Una revolución, como en
el caso de Nicaragua, no es necesaria, pero si se debe llevar
a cabo una significativa reorientación de la politica económica y
social. Segün un informe de dos colaboradores del ILO en Mexico, se
deberia efectuar una reordenación del espacio económico, en lo que se
refiere a la posición que ocupan diversos sectores y grupos (Mertens &
Pilone, 1983:40). En realidad esto significa que el sector de pequeña
escala obtenga el mismo tratamiento que ya han recibido machas empresas
más grandes. Algunas sugerencias serian: la creación de mercados
protegidos, la canalización hacia ese sector de la demanda de las
empresas e instituciones estatales (o con participación del Estado),
estimular la asociación en organizaciones de tipo formal (por ejemplo,
cooperativas o gremiales), desarrollar programas de capacitación especialmente adaptados a las necesidades de los pequeños empresarios, abrir
lineas de financiamiento especiales, etc.
Tal como se puso en evidencia en el Capitulo 11, la politica y la
actitud de las autoridades hasta el momento han mostrado pocos indicios
- excepto en Nicaragua - de que se está embarcado en una reorientación
semejante. Esto se puede deducir del hecho de que, habiéndose publicado
ya numerosas proposiciones de politica - a menudo con los auspicios de
las propias autoridades nacionales - no es mucha la atención que las
mismas han recibido en la gestión gubernamental (véase, por ejemplo,
STPS, 1975, y PREALC, 1977). La experiencia práctica en México parece
señalar, además, la existencia de una tenaz oposición a los proyectos e
iniciativas orientados efectivamente al estimulo del crecimiento del
sector de pequeña escala o a la mejora de las condiciones en que éste
funciona; un promisorio proceso de desarrollo industrial colectivo en el
sur de Jalisco en los años 70 tuvo un repentino final al concluir el
periodo de gobierno del presidente Echeverría (las empresas en cuestión
son conocidas como "Industrias del Pueblo"; Alcántara Ferrer (1979) da
un informe sobre el surgimiento y la caida de las mismas); la mayoría de
los talleres creados en el campo mexicano en el marco del programa del
PONAFE y el PIDER han sido cerrados desde hace mucho tiempo, por razones
de apropiación ilegitima de fondos, favoritismos políticos, interminables trámites burocráticos, tutelaje paternalista, etc.; el apoyo a las
actividades cooperativistas en México, finalmente, es llevado a cabo
sobre todo en forma oral, como lo demuestra la falta de suficientes
fondos y de colaboración por parte de las diferentes instancias
oficiales para la empresa paraestatal de fomento cooperativo, PIBSA, que
fue creada por iniciativa del propio gobierno (véase PIBSA, 1982).
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Sin embargo, el panorama no es tan sombrio: cada vez es mayor la
atención que se dedica a la empresa industrial "mediana y pequeña", es
decir, que se puede constatar un cierto cambio en la actitud oficial. Un
ejemplo de ello es el programa mexicano PAI, que fue ampliado a
principios de 1984 y ha recibido amplio apoyo (véase Comercio Exterior,
34.3:233). Programas semejantes ofrecen quizás un punto de enlace para
una parte de las unidades más pequeñas, es decir, los talleres
familiares y las unidades de hasta 10 personas. '
Por todo lo antedicho, no tiene mucho sentido presentar aqui propuestas
de politica más detalladas. Si fueran necesarias, se las podria elaborar
sin mayores dificultades basándose, por una parte, en los factores
señalados en los capítulos precedentes como impedimentos que obstaculizan un mejoramiento de la situación de los ingresos y las posibilidades
de crecimiento de las unidades de pequeña escala en el sector estudiado,
y por la otra, fundamentándose en sugerencias como las de
Mertens y Pilone (1983) con respecto a la politica promocional para
unidades de pequeña escala. En este trabajo me limitaré a efectuar
algunas observaciones que me parecen importantes para una situación en
la que no tiene lugar una reorientación fundamental en la politica
económica y social general.
En primer término es, a mi juicio, absolutamente necesario que se elimine
en lo posible el fenómeno de la "clandestinidad". Con ello se puede
contribuir sustancialmente a la reducción de la explotación de trabajadores a domicilio y asalariados en talleres y pequeñas empresas no
registrados, asi como a evitar la conducta arbitraria por parte de las
autoridades de inspección e implementación. La eliminación del clandestina je permite, además, que programas de apoyo - como el mencionado para
la empresa mediana y pequeña - estén al alcance de los productores que
se inician y que aspiran a construir una empresa propia de cierta
magnitud, y elimina un importante obstáculo para la organización mutua
entre los productores. Si bien algunos autores proponen un estricto
control del cumplimiento de las leyes sociales (Alonso entre ellos),
esto no me parece la solución adecuada, al menos a corto plazo.
Primeramente es importante que las leyes sean modificadas de manera que
las posibilidades de las diferentes categorías de unidades sean tenidas
en cuenta de forma más diferenciada. Se podria pensar en un aumento
gradual de las imposiciones fiscales y laborales, partiendo de una
situación inicial de exención, que el Estado deberia compensar cubriendo
temporariamente el seguro social y otras contribuciones obligatorias a
favor del trabajador. Con ello se brinda a los productores que aspiran
al crecimiento de su unidad la oportunidad de acumular suficiente
capital, sin privar a los trabajadores de sus derechos al salario minimo
y a los seguros sociales.
Una segunda forma posible de acción, en este sentido, es la difusión de
mayor información sobre los derechos y obligaciones de los diferentes
actores, por medio de la distribución domiciliaria de material escrito,
mensajes radiales o televisivos, etc. Principalmente los trabajadores a
domicilio, que carecen generalmente de una idea cabal de su propia
situación, podri'an beneficiarse de ello.

411

En segundo lugar, es muy conveniente que por lo menos una parte de los
trabajadores a domicilio reciban ingresos suficientes, seguros y estables. Me refiero en especial a las madres solteras y otras mujeres que
se ven obligadas a ganar sus ingresos dentro del hogar, enfrentándose
solas a esta necesidad.
Debería ser posible encargar a estas mujeres la fabricación de una parte
de los artículos de vestido y textiles que se consumen en instituciones
y empresas oficiales o - en la situación mexicana - que se pueden
expender en las tiendas del ISSSTE (el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado), tiendas sindicales, supermercados y tiendas de (DNASUPO, y acogerlas asimismo en el sistema de
seguro social.
En tercer lugar es importante aprovechar y estimular las iniciativas
provenientes del propio grupo al cual va dirigida la politica, en
especial los esfuerzos tendientes a la organización de cooperativas. Las
mejores cooperativas son aquellas que fueron iniciadas por voluntad
propia y desde una creencia en los principios de la empresa colectiva,
según lo formuló un portavoz del PIBSA. La experiencia nicaragüense pone
de relieve esta afirmación.
Pienso que una linea de gestión semejante es de importancia porque las
iniciativas que se ven culminadas con el éxito pueden servir de ejemplo
para otros productores. En general el pensamiento cooperativista no está
fuertemente arraigado en pai'ses como México, existiendo suficientes
ejemplos de fracasos para alimentar la desconfianza de la gente. Por
otra parte, queda bastante por decir en cuanto a la manera en que se
puede apoyar la formación de cooperativas. En todo caso, no me parece
conveniente orientar fundamentalmente el apoyo a cooperativas de gran
escala y dirigirlo centralmente, como ha sido la práctica de PIBSA (y
posiblemente todavía lo sea; véase PIBSA, 1982), porque un enfoque
semejante dismunuye el sentido de participación directa de los miembros.
Una ultima observación es que el estímulo del crecimiento de unidades de
pequeña escala en el sector estudiado puede ser un importante instrumento para una política regional dirigida a fomentar la creación de
fuentes de trabajo. Se trata de una forma de producción relativamente
intensiva en mano de obra, las habilidades necesarias se pueden aprender
fácilmente, no requiere grandes inversiones de capital, mientras que se
llega muy pronto al numero de personas que permite a la unidad tanto
existir en forma autónoma como satisfacer los requisitos de salarios y
condiciones laborales (me refiero al tamaño mínimo viable de unas 10
personas). Además existen grandes probabilidades de que, más adelante,
uno o algunos de sus trabajadores inicien su propia unidad, según nos
enseña la experiencia.
Si bien no es necesario que la política de promoción regional sea
precedida por radicales cambios en la organización del espacio económico
a nivel nacional, es sumamente deseable, para evitar la formación de un
gran sector encubierto de trabajadores a domicilio, que primero tengan
lugar los cambios en las leyes laborales y fiscales nacionales anteriormente mencionados. Además, dichas formas de política regional deben
tener en cuenta asimismo el contexto extra-regional. En primera instancia, y en vista de que se debe contar con posibilidades de venta en las
inmediaciones, esto presupone la elección de un producto nuevo u
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original, o bien la ausencia de una fuerte presión competitiva desde
otros centros de producción (como ha sido el caso en Aguascalientes y
Guadalajara). Tampoco tiene mucho sentido, por supuesto, crear una
politica regional que provoque la destrucción de puestos de trabajo en
otras partes del pai's; en general, una expansión de la producción
implica que deberá existir una creciente demanda de artículos textiles y
del vestido a nivel nacional.
La mejor manera de conformar ese apoyo regional es, a mi juicio, a
travos de la creación de un centro de servicios multifuncional, como
fuera propuesto en Aguascalientes pero nunca se llevara a cabo (Capitulo
11). El personal directivo y los demás empleados del centro deberi'an
estar profundamente motivados, y en lo posible contar con alguna
experiencia empresarial propia, para evitar un enfoque burocrático e
impersonal. La oferta de servicios de un centro semejante debe incluir,
en todo caso, facilidades de financiamiento y apoyo en la comercialización. Podría funcionar además como un centro de compra, dictar cursos
de contabilidad, de organización de la producción, etc. orientados
específicamente al pequeño productor (quizás se pueda sacar provecho de
la experiencia con "el sector alternativo" en países como Holanda),
actuar como mediador en la contratación de trabajo por encargo (se puede
formar una especie de "banco de trabajadores a domicilio"), proveer
asesoramiento tecnico, de organización, etc. Finalmente es deseable que
se realicen evaluaciones periódicas para detectar los elementos que
necesitan ser reforzados y que se cuente igualmente con la colaboración
de la banca, instituciones para la empresa mediana y pequeña como el
PAI, las diferentes Cámaras (de Comercio e Industria, y otras) y los
diversos departamentos del gobierno local y regional.
Un "enfoque total" semejante, que puede resultar de gran utilidad
también en centros que ya cuentan con un importante sector del vestido y
de productos textiles, parece ser la mejor garantía para el éxito.

1) Poco antes de la impresión de este trabajo, recibí el numero de
febrero de la revista Comercio Exterior en el que casualmente se
anunciaba la publicación en el Diario Oficial de México de la Ley
Federal de Fomento a la Microindustria. Para apoyar su desarrollo se
prevé otorgarle incentivos fiscales, financieros, de mercado y de
asistencia técnica. Dado que se carece de mayores detalles del
contenido de este programa no es posible emitir un juicio al
respecto. Lo que si demuestra, en todo caso, es que efectivamente hay
un cierto cambio en la actitud oficial.
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STELLINGEN

I
De definities van de 'informele' en de 'formele sector' aan de hand
van een aantal kenmerken berusten doorgaans op kunstmatige dichotomisering van continue variabelen; daarmee wordt ten onrechte een economische en sociale dualiteit gesuggereerd.

II
De marxistische wetenschappelijke methode doet een te groot beroep op
de inventiviteit van de onderzoeker.

III
Pogingen om de waarde van het concept van de 'niet-kapitalistische
produktiewijze' aan de praktijk te toetsen geven blijk van een verkeerd begrip van de theoretische status ervan.
(zie bijv. Van Dijk, M.P. (1980), De informele sector van Ouagadougou
en Dakar. Dissertatie, Vrije Universiteit van Amsterdam)

IV
Dat slechts een heel klein deel van de kleinschalige eenheden in de
kleding- en textielartikelensector in Latijns-Amerika tot grotere
bedrijven is uitgegroeid, mag niet geweten worden aan een vermeende
traditionaliteit of isolement ervan.

V
In de discussie omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van kleinschalige activiteiten in de landen van de Derde Wereld zijn ruimtelijke
aspecten als de ruimtelijke concentratie van de produktie en de toegang tot regionale deelmarkten nog onvoldoende belicht.

VI
De vrijheid in de uitvoering van het opgedragen werk wordt door de
thuiswerk(st)ers in de kleding- en textielartikelenindustrie in Latijns-Amerika ten onrechte beleefd als een hoge mate van autonomie.

VII
De beperkte doelstellingen van de meeste kleinschalige produktieeenheden in de kleding- en textielartikelensector in Latijns-Amenka
weerspiegelen vaak eerder een gezonde realiteitszin dan een laag en
onveranderlijk aspiratieniveau van de ondernemer of onderneemster.

Vili
De overheersende waarden, normen en opvattingen in de Latijnsamerikaanse samenlevingen zijn vaak allesbehalve bevorderlijk voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleinschalige bedrijvigheid in de kledingen textielartikelensector.

IX
Gegeven de sociale en economische achtergrond van die ondernemers in
de kleding- en textielartikelenindustrie in Latijns-Amerika, wier
kleinschalige eenheid een meer dan marginale groei heeft doorgemaakt,
is het niet realistisch de overgrote meerderheid van de kleinschalige
eenheden in de sector meer dan minimale expansiemogelijkheden toe te
dichten. Een beleid, dat via ondersteuning van kleinschalige bedrijvigheid nieuwe arbeidsplaatsen bedoelt te scheppen, zal daarom vaak
onvermijdelijk neerkomen op het 'betting on the strongest'.

X
Voorzover men het in de sociale wetenschappen wenselijk acht zich te
spiegelen aan de natuurwetenschappen, zou men er goed aan doen de
nadruk wat minder op de exactheid en neutraliteit van de toe te passen
'methoden en technieken' te leggen en wat meer op de principes van
zorgvuldig formuleren en logisch redeneren welke aan de laatstgenoemde
ten grondslag liggen.

XI
Met Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, met zijn accent op
de ondersteuning van de zwaksten in de samenleving, is volstrekt
ongeloofwaardig zolang in eigen land de maatschappelijke tweedeling
bevorderd wordt.

XII
Net als aan het thuiswerk in de kleding- en textielartikelensector in
Latijns-Amerika, zijn aan het thuis schrijven van een proefschrift
belangrijke nadelen verbonden.

XIII
Een grote pottenkijker valt meer op dan een kleine.
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