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Samenvatting

Dit boek bevat een vijftal reeds eerder gepubliceerde artikelen over ontwikkelingen in de
automobielindustrie, ingebed in een institutioneel-economische beschouwing over de crisis van het
Fordisme. ,.= _ , >,.,, :.,._. . . . . . . . .

Fordisme is de naam die gegeven is aan het produktiesysteem dat in de eerste decennia van deze
eeuw door Henry Ford in zijn automobielfabriek werd geïntroduceerd. Het gaat om een systeem van
massaproduktie. Meest opvallend kenmerk is dat de (montage)werkzaamheden zijn opgedeeld in een
reeks opeenvolgende handelingen van korte en zoveel mogelijk gelijke duur. De werkstukken worden
mechanisch langs de arbeiders geleid (de lopende band) met een zodanige snelheid dat iedere werker
precies genoeg tijd heeft om één handeling te verrichten.

Fordisme is echter ook de aanduiding geworden voor de maatschappelijke instellingen die met name
na de Tweede Wereldoorlog in samenhang met de verspreiding van het systeem van massaproduktie
in bijna alle ontwikkelde kapitalistische landen tot stand zijn gekomen. Het gaat hier om een complex
van instituties, die er tezamen voor gezorgd hebben dat de massaproduktie geconfronteerd werd met
een even massale vraag. Te denken valt aan het zogenaamde 'produktiviteitscontract' met de
vakbeweging, waarbij de industriële vakbonden het Fordistisch produktiesysteem aanvaardden in ruil
voor loonstijgingen die gelijk opgingen met de produktiviteit. Te denken valt ook aan de instituties
die het kader vormden waarbinnen de wereldhandel sterk kon groeien: GATT, de overeenkomsten
van Bretton Woods. Ook de bereidheid van de overheid om door bestedingsbeleid de koopkrachtige
vraag en daarmee de werkgelegenheid op peil te houden en de ontwikkeling van de zgn.
verzorgingsstaat worden beschouwd als kenmerkend voor het Fordisme.

Fordisme is met andere woorden een aanduiding voor de instellingen, de industriële organisatie en
methoden, die tussen 1950 en 1970 een tot dan toe ongekende periode van groei in de kapitalistische
wereld mogelijk maakten. Sinds het eind van de jaren '60 is echter sprake van een vertraagde groei.
De oliecrisis van 1973 wordt dikwijls gezien als een breukpunt, maar de omslag was al eerder
zichtbaar, het tijdperk van ongebreidelde groei was voorbij en naarmate de stagnatie langer duurde
begon het woord crisis zijn rentree te maken in politiek-economische beschouwingen.

Het woord crisis was bijna geheel verdwenen uit de hoofdstroom van het economisch denken.
Decennia van min of meer evenwichtige groei hadden de traditionele aandacht voor evenwicht in het
economisch denken slechts versterkt. In Hoofdstuk 2 wordt uiteengezet dat deze aandacht voor
evenwicht nauw samenhangt met de exclusieve rol die door de economische wetenschap vanouds is
toegekend aan de markt als organisatiemechanisme voor het economisch leven. Zodra de aandacht
zich richt op economische crisis en technologische ontwikkeling, d.w.z. op veranderingsprocessen,
komen ook andere ordenende instituties in beeld. Met 'institutionele economie' duiden we alle
tegenstromen in het economisch denken aan, die erop wijzen dat economisch handelen ingebed is
in een reeks van maatschappelijke instituties, die het functioneren van markten als zodanig mogelijk
maken. Een recente bijdrage aan het institutioneel economisch denken is de Franse regulation
benadering. Het begrippenapparaat van de regulation benadering wordt in Hoofdstuk 3 gebruikt voor
een nadere beschouwing van de crisis van het Fordisme. Ook andere analyses van deze crisis worden
kort besproken voorzover zij een aanvulling geven op de regulation benadering.

Zowel in Hoofdstuk 2 als in Hoofdstuk 3 wordt uitgebreid stil gestaan bij de analyse van
institutionele verandering. Een economische crisis wordt beschreven als een periode waarin gezocht
wordt naar nieuwe vormen voor de organisatie van het economisch leven, nieuwe instituties die het
economisch handelen zodanig kunnen reguleren dat een herstel van de groei mogelijk wordt.
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In deel II van dit boek volgen dan de vijf hoofdstukken over ontwikkelingen in de
automobielindustrie. Deze hoofdstukken zijn op verschillende tijdstippen en met verschillende
optieken geschreven. Zij kunnen echter ook gelezen worden als 'hoofdstukken in de zoektocht naar
een post-Fordistische orde'. Hoofdstuk 4 analyseert hoe de investeringen van de automobielindustrie
in ontwikkelingslanden gestuurd werden door overheidsingrijpen. Het wijst er op dat de toenemende
handel in de wereld onderworpen is aan een reeks van expliciete en stilzwijgende afspraken, die er
toe leiden dat in iedere wereldregio een complete automobielindustrie blijft bestaan. Hoofdstuk 5
gaat in op veranderingen in de arbeidsorganisatie in de automobielfabrieken. Terwijl in het systeem
van Ford de arbeidsdeling voorop stond, wordt in moderne organisatieconcepten juist gewerkt aan
integratie van taken en de vorming van autonome groepen in de produktie. Hoewel deze nieuwe
concepten ook los van technologische vernieuwing kunnen worden toegepast, zijn ze in de praktijk
dikwijls aan technische veranderingen gekoppeld. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de implicaties van de
toepassing van nieuwe technieken en organisatieconcepten op de arbeidsverhoudingen. Ook hier geldt
dat in verschillende landen gezocht wordt naar nieuwe organisatievormen en spelregels om adequaat
vorm te kunnen geven aan de ruilverhouding tussen kapitaal en arbeid. Hoofdstuk 7 richt zich dan
op de verhoudingen tussen bedrijven onderling. De crisis van het Fordisme heeft met name de relatie
tussen autofabrikanten en hun toeleveranciers in beweging gebracht. Ook hier worden tegen de
achtergrond van technologische ontwikkelingen en nieuwe organisatieconcepten nieuwe spelregels
ontwikkeld. De vroeger oppermachtige afnemer biedt de toeleverancier een meer gelijkwaardige
relatie aan. Hoofdstuk 9 tenslotte gaat in op de vraag of institutionele innovaties die in een bepaald
land, in dit geval Japan, ontwikkeld zijn, probleemloos kunnen worden overgeplant naar andere
landen met andere tradities en instellingen. Institutionele verandering neemt dikwijls de vorm aan
van het kopiëren van elementen van instituties die elders effectief lijken te zijn. • ' .

De twee hoofdstukken van Deel III bevatten samenvattende beschouwingen over respectievelijk de
automobielindustrie en institutionele economie. Hoofdstuk 9 blikt terug op de wijze waarop de crisis
van het Fordisme zichtbaar werd in de automobielindustrie. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht
besteed aan het 'Japanse model', dat door velen gezien wordt als de opvolger van het Fordisme. In
de recente debatten daarover ligt de nadruk sterk op alternatieve management concepten. De
institutionele benadering benadrukt dat die, voorzover zij echt een fundamenteel nieuw paradigma
vertegenwoordigen, zich pas kunnen doorzetten wanneer ook in de maatschappelijke context nieuwe
instituties en spelregels gevonden zijn. In hoofdstuk 10 wordt het bedrijfstakperspectief weer verlaten.
Teruggrijpend op de discussies in Deel I wordt met behulp van de regulation benadering een
tussentijdse balans opgemaakt van de zoektocht naar nieuwe regels voor een post-Fordistische
economische orde. Aan de orde komt ook de vraag of sprake is van convergerende of divergerende
tendenties in de wereld. Een bespreking van recente bijdragen aan de institutionele analyse benadrukt
nog eens dat de uitkomst van maatschappelijk zoekprocessen niet gedetermineerd is. In tijden van
crisis kunnen echte keuzen gemaakt worden. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt tenslotte nog
gewezen op de mogelijkheid dat institutionele vernieuwing in het teken zal staan van een geheel
ander groeipatroon dan in het verleden. Wanneer de discussie over duurzame ontwikkeling ernstig
genomen wordt, zullen institutionele innovaties noodzakelijk worden, die veel ingrijpender zijn dan
de vernieuwingen die nu worden voorgesteld aan de hand van het Japanse model.
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