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Het competitieve voordeel van kleine en middelgrote ondernemingen: een case 

studie naar de Jordaanse natuursteen industrie 

Dit proefschrift bestudeert de manier waarop kleine en middelgrote ondernemingen die 

werkzaam zijn in de verwerking van natuursteen in Jordanië zich opwaarderen van de 

fase van comparatief voordeel gebaseerd op absolute kostenvoordelen in de richting van 

meer dynamische, innovatie gebaseerde voordelen. De studie bekijkt met name hoe sterk 

ontwikkeld de factorbeschikbaarheid voorwaarden, de vraag, de invloed van gerelateerde 

en toeleverende industrieën waren, en andere factoren waarmee Jordanië in vergelijking 

met Turkije en Italië, geconfronteerd werd. Daarenboven, analyseert de studie de invloed 

van generieke strategieën en de invloed van informatie en communicatie technologie 

(ICT) op de concurrentiekracht van kleine en middelgrote bedrijven (MKBs). 

Een gedetailleeerde analyse van de data toont aan dat de Jordaanse MKBs achterliggen 

ten opzichte van hun Turkse en Italiaanse evenpartners in termen van zowel kennis, 

scholingsniveau als de noodzakelijke kapitaalinvesteringen om gemakkelijk toegang te 

kirjgen tot, en voordeel te halen, uit moderne technologie en in het bijzonder ICT. De drie 

landen verschillen ook in belangrijke mate van elkaar in factorbeschikbaarheden, 

vraagvoorwaarden en de aanwezigheid van toeleverende industrieën. De uitgesproken 

voorkeur voor individuele relaties vormt niet de de hoofdreden dat de meeste MKBs in 

Jordanië éénmans- of partnerbedrijven blijven en zich niet als onderneming ontwikkelen. 

De belangrijkste reden moet gevonden worden in de regels en administratieve lasten die 

gepaard gaan met het vormen van ondernemingen in Jodanië zoals eigendomsrechten, de 

bescherming van investeerders en het starten en sluiten van bedrijven in interactie met de 

specifieke Jordaanse culturele achtergrond. 

Gebaseerd op een analyse van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van 

de MKBs die actief waren in de natuursteen industrie in Jordanië worden een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. Deze zestal aanbevelingen bevatten ondermeer: het 

actualiseren en vereenvoudigen van wetten en regelgeving; de opwaardering van de 

330 



noodzakelijke gespecialiseerde infrastructuur; de promotie van ondernemingsschap en de 

opwaardering van personeel; de oprichting van kredietinstellingen ter ondersteuning van 

het MKB; de promotie van ICT in de natuursteen industrie; en de uitbouw van een 

dynamische industriële cluster. Deze doelen kunnen op drie niveaus gerealiseerd worden: 

op het niveau van het MKB, op het niveau van de natuursteen industrie en de 

ondersteunende sectoren; alsmede op het niveau van de overheid. 

Samen met macro-economische beleidsmaatregelen, zou een geconcentreed beleid in de 

richting van de MKBs in Jordanië gevoerd moeten worden. De resultaten van de studie 

tonen een aantal belangrijke tekortkomingen en onvolmaaktheden aan in relatie tot de 

eigenaars van MKBs en individuele bedrijven die moeten beholpen worden wil men het 

potentieel van deze belangrijke steunpilaar van de Jordaanse economie volledig benutten. 

Private instellingen, en in het bijzonder bedrijfs- en managementscholen alsmede 

ontwikkelingscentra zouden op dit gebied adviesfuncties moeten verrichten. Maar dit 

vereist dat MKB eigenaars, en individuele ondernemers meer algemeen, ook hulp willen 

zoeken. Jammer genoeg, zoeken weinigen van hen deze hulp in een actieve 

kennisondersteuning van hun activiteiten. Hiervoor zijn verschillende redenen. De 

belangrijkste is het lage onderwijs- en scholingsniveau en het gebrek aan een modern 

bedrijfsperspectief aan hun kant. Het is dan ook noodzakelijk dat een extensief 

trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd wordt voor zowel de huidige actieve 

ondernmers als voor potentiële ondernemers. De curricula van deze opleidingen zouden 

zo ontwikkeld moeten worden dat zij passen bij de specifieke behoeften van de Jordaanse 

bedrijfseigenaars en managers. 

Er is ook een dringende noodzaak de Jordaanse bedrijfleiders en managers te wijzen op 

het belang van ICT voor een moderne bedrijfsvoering en de rol van de computer in het 

vereenvoudigen en het gemakkelijker en transparanter maken van bedrijfstransacties 

alsmede het verbeteren van communicatie. Bedrijfseigenaars die hun bedrijf overdragen 

aan andere familieleden zouden verzocht moeten worden de nieuwe eigenaars voor te 

bereiden voor de job van bedrijfsleider aan de hand van een gepaste training. Als dat niet 

mogelijk is, zouden zij moeten aangespoord worden om professionele hulp te zoeken van 

lokale experten en advisuers. 
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Voorgesteld wordt dat de natuursteen industrie zich verder als een moderne kennis cluster 

ontwikkeld in Jordanië. Het bestuur van deze cluster zou dan geleid kunnen worden door 

de verantwoordelijke ministeries en autoriteiten die in een consensus mode met 

betrokken kennispartijen (professionele organisaties, onderwijs- en tarininginstellingen, 

technische en financiële ondersteunende organisaties) tot een gemeesnchappelijke 

priortisering van beleid en uitvoering zoudenb kunnen komen, Het bestuur zou 

verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van de brede strategische richtingen en het 

evalueren van de prestaties van het management. Het management zou dan 

verantwoordelijk zijn voor het bewerkstelligen van de productiviteit in de sector, 

innovatie en het behoduen van voldoende concurrentie tussen de verschillende 

participanten, b.v. aan de hand van kostenreducties van gemeenschappelijke input 

factoren, het ontwikkelen van een kritische massa door het ontwikkelen en ter 

beschikking hebben van een gemeenschappelijke poel van gespecialiseerde kennis en 

scholing, expertise en producten met toegevoegde. De cluster zal de economische 

funderingen van de Jordaanse natuursteen industrie kunnen versterken aan de hand van 

een beter geschoolde arbeidskracht, een sterkere onderzoek- en ontwikkelingscapaciteit 

en betere infrastructuur, en nieuwe sociale kapitaal assets creëren zoals daar zijn: 

vertrouwen, synergie, samenwerking, die allemaal essentieel zijn voor het verbeteren van 

het concurrentievermogen van de sector. 
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