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4. EVALUERING VAN EMPIRIESE GEGEWENS 

4.1 Inleiding 

4. 1 . 1 Doel 

Die doel van hierdie hoofstuk is tweeledig, naamlik om: 

Die ruimtelike materiaal-, mark- en diensskakeltenden: 

se van bepaalde groepe metaalnywerhede wat in Vander= 

bijlpark gevestig is, te ontleed; en 

Die relatiewe belang van die redes wat mark- en mate= 

riaalskakels binne die PWV-gebied ten grondslag le, te 

bepaal. 

4.1.2 Beperkings 

~Jeens die geheimhoudingsklousule van die Wet op Statistieke 

[Suid-Afrika, (Rep.), 1976a], is die metaalnywerhede wat by 

hierdie studie ingesluit is, volgens die Standaardnywerheids~ 

klassifikasie verdeel. Nywerhede wat sodoende saam gegroe= 

peer word is egter baie heterogeen van aard. Deur nywerhede 

volgens hul produksieproses in te deel, kan meer uniforme ny= 

werheidsgroepe en gepaardgaande skakeltendense geidentifiseer 

word. 

Die ruimtelike skakels van metaalnywerhede met die PWV-sub= 

streke is volgens vooraf opgestelde kategoriee bepaal (Bylae 

A). Die skakelwaardes soos aangedui verteenwoordig gevolglik 

eerder benaderde as definitiewe waardes. Daar kan gevolglik 

in sommige gevalle geringe verskille wees tussen die totale 

waardes van skakels met verskillende sektore by 'n spesifieke 

ligging en die gemiddelde totale skakels met die betrokke 

1 igg ing. Di t is verder nie noodwend ig so dat alle skakel= 

waardes op heelgetalle eindig nie. 

4.1.3 Indeling van nywerhede 

Die metaalnywerhede wat by die studie ingesluit is, is soos 
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aangedui in paragraaf 1.4, verdeel in: 

M:l ssaproduksiegerig te nywerhede ( MP-nywe rhede) ; 

Projekproduksiegerigte nywerhede (Projek-nywerhede) 
• 

HP-nywerhede is byvoorbeeld gemoeid met die grootskaalse pro= 

duksie van standaard metaalprodukte. Die produksieproses is 

gestandaardiseerd, herhalend en volg meestal 'n spesifieke 

roetine. Projek-nywerhede daarenteen is gemoeid met" .•• a 

non-routine, non-repetitive, one-off undertaking, normally 

with discrete time, financial and technological performance 

goals" (Barr i son, 198 1: 1] . Hierdie nywerhede is vir die 

doeleindes van die studie in twee verdere groeperings ver== 

deel, naarnlik: 

Alg emene ingenie urswerke ( Proj ek A-nywerhed e) ; 

r-otoringenieurswerke (Projek B-nywerhede). 

Die metaalnywerhede in vanderbijlpark, wat vir doeleindes van 

die studie ingesluit is, is volgens bogenoernde groeperings. 

soos volg versprei: 

MP-nywe rhede 11 

Projek A-nywerhede 24 

Projek B-nywerhede 4 

Totaal 39 

4 .1.4 verdeling van ondersoekgebied in substreke 

Die ruimtelike skakeltendense van die ge'identifiseerde me= 

taalnywerheidsgroepe binne die PWV-gebied word op 'n sub= 

streekbasis vergelyk. Vir hierdie doel is die PWV-gebied in 

vier substreke verdeel, naamlik: 

vanderbij lpark (VDB); 

vaaldriehoek, VDB uitgesluit (VAAL); 

Witwatersrand bestaande ui t die Sentraal-Rand, cos-/ 

verre Cbs-Rand en he s- /Verre ~'le s-Rand (WIT); 

Groter Pretoria (PTA). 
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Nywerheidskakels met die onderskeie PWV-substreke word ook as 

in tr a-rne tropol i taanse skakels bes kryf omda t d it steeds binn e 

die rnetropool is. 

4.2 Skake l tendense van vanderbijlparkse rnetaalnywerhede 

4.2.1 Materiaalskakels 

Materiaalskakels word geassosieer met die aankope van inter= 

rnediere en/of finale produkte wat direk aan produksie toe= 

deelbaar is. Die verskillende 

nie in besonderhede ontleed nie 

tipes rnateriaalinsette word 

orndat hulle wyduiteenlopend 

van aard is en inligting daaroor nie geredelik beskikbaar is 

nie. Hierd ie insette word aangekoop vanaf onder rneer ande r 

nywerhede, groot- en kleinhandelaars, spesialishandelaars of 

subkon trakte urs. 

In die vraelys ( Bylae A) is nyweraars gevra om aan te du i 

watter persentasie van hul rnateriaalinsette gedurende die 

1982/83-boekjaar vanaf die onderskeie PwV-substreke aangekoop 

is. volgens hierdie perseritasies is 'n gerniddeld vir die 

drie rnetaalnywerheidsgroepe bereken wat in' Tabel 4.1 aange= 

toon is. Die ruirntelike verbreiding van rnateriaalskakels 

dui volgens Figuur 4.1 op 'n gerniddeld van die waardes van 

die onderskeie rnetaalnywerheidsgroepe. 

TABEL 4. 1: MATERIAALSKAKE LS (AS %) VAN METAALNYWERHEIDS= 
GROEPE IN VANDERBIJLPARK MET DIE PwV-SUBSTREKE 

Materiaalskakels (% ) 
---..., 

' I 

I 
Binne PWV-geb1ed 

1
Buite PWV-j Totaal i 

I jgebied i i 
Nywe rhe ids"" Aan= 1 VDB I VAALi WI'f vrA Sub- ! I groepe tal l I totaal) 

I I : 
MP-nywerhedel 11 

I 
86 ! 8 2 97 3 100 

I I 
Projek i I 
A-nywerhede 24 I 221 22 49 3 96 4 100 

I 
I 

Proj ek 

I 21 1 
B-nywerhede 4 I 8 50 1 9 98 2 100 

Gernidd~ 4~~r 0,3 J35,7 8,0 9 7' 0 

Bron: vraelys No 1 0 A 1, B 1, c 1' D1 
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Tabel 4.1 toon dat die metaalnywerheidsgroepe vir rnateriaal= 

insette sterk op vanderb ij lpark en veral ook die Wi twater S= 

rand gerig i s. Die rnateriaalskakels beloop gemiddeld 43,0% 

vir vanderbijlpark en 35,7% vir die Witwatersrand. 

Beide hierdie syfers is byvoorbeeld aansienlik groter as die 

markskakels met die betrokke gebiede wa t in parag raaf 4. 2. 2 

aangetoon word. Hierteenoor is die rnateriaalskake l s met die 

vaaldriehoek en Groter Pretoria onderskeidelik slegs 10,3% en 

8 ,0%. 

rn 'n ondersoek oor die rnateriaalskakels van 'n groep spesia= 

lis nywerhede in Oxford, is bevind dat hulle gerniddeld 31,9% 

vanaf plaaslike verskaffers aankoop [Walker, 1977:266]. 

Hierdie syfer is kleiner as die rnateriaalskakels van die me= 

taalnywerheidsgroepe binne vanderbijlpark. 

Nywerhede in die suid-ooste van Eng eland koop g erniddeld 2 1 ,0% 

van hul rnateriaalinsette binne 'n radius van 30 rnyl (48 krn) 

[TOwnroe & Roberts, 1980 : 38]. Die rnateriaalskakels van die 

rnetaalnywerheidsgroepe met die vaaldriehoek (Vanderbij lpark 

ingesluit) binne 'n radius van 20 km, beloop 53,3%. Die 

rnetaalnywerhede in vanderbijlpark is dus ook ten opsigte van 

materiaalskakels sterker plaaslik gerig as bogenoernde gevalle 

in die buiteland. 

Tabel 4.1 toon dat MP-nywerhede die grootste persentasie rna= 

teriaalinsette binne vanderbijlpark aankoop. Hierteenoor 

koop Projek A- en B-nywerhede weer hoofsaaklik rnateriaalin= 

sette vanaf die Witwatersrand. Die rnateriaalskakels van Pro= 

j ek A- en B-nywe rhed e, soos aang ed ui 

verskil terse.lfdertyd ook lynreg van 

primer op vanderbij lpark gerig is. 

in 

die 

par ag r a a f 4 • 2 . 2 , 

markskakels, wa t 

Die inligtibg oor rnateriaalaankope deur nywerhede vanaf ver= 

skillende verskaffersektore binne stede is, met die uitson= 

dering van skakels tussen nywerhede, beperk. Inligting oor 

die skakeling van die rnetaalnywerheidsgroepe in vanderbij l= 

park met verskaffersektore word in Tabel 4.2.aangetoon. 
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TABEL 4.2: SKAKELING VAN DIE METAALN'Y"WERHEIDSGROEPE (AS % ) 
MET VERSKAFFERSEKTORE BINNE DIE PWV-SUBSTREKE 

verskaffersektore VDB I VAAL1 WIT 
I PTAl~taal l 

·-r-· J I j 

I I 
.,....-

l I 
I I 
! I l 

I I 

MP-nywerhede 
I 

I l I ! 

I l I I 

i ! 
1 ) Ander nywerhede 77,3 l I 4,9 1 '0 83,2 

2) Groot- /Kleinhandel 0,4 i - I 1 ' 1 1 '5 

3) M2 taal- /Spe sial is handel 7,8 i 2 l 1 '9 1 '0 12,7 
I i 

4) subkon trakteurs I - ' -I 
I 

l 
I 

I 

I 
! 

Projek A-nywerhede 
! 
I 

1 ) Ander nywerhede 4,6 2,7 l 5,4 1 2,0 1 4' 7 

2) Groot- /Kl e inhandel 8' 1 9,4 i 1 0, 0 i - 27,5 

3) Metaal-/Spes ial ishandel 8,7 9,1 ! 3 3, 2 I 1 '0 52,0 
I i 

4) subkon trakteu.r s 0 , 5 0,6 I o,5 I - 1 1 6 
l 

I I 
l I 

Projek B- nywerhede I i 
I 

I I 
1 ) Ander nywerhede 018 - I - 0,8 

2) Groot- / Kleinhandel l - I 1; I 0 3) M2 taal- /Spe sial i shandel 21 1 0 712 \ 50,0 97,2 

4) Subkon t r akteurs 
I - _j- I ------· ------------------,---~-~ ·-----

Bron: vraelys 1 ID 10 A2, B2, C2, D2 

volgens Tabel 4.2 koop hoofsaaklik MP-nywerhede en tot 'n 

mind ere mate ook Proj ek B-nywerhede rna teriaalinsette vana f 

ander nywerhede. Die aankope van MP-nywerhede by ander ny= 

werhede in vanderbijlpark is gemiddeld 77,3%. Die plaaslike 

aankope van metaalnywerhede wat in Ph iladelphia (VSA) geves"" 

tig is, vanaf ander nywerhede, is respektiewelik 41 16%, 

47,5% en 49,6% vir nywerhede wat metaalprodukte 1 masjinerie 

en elektriese masjinerie produseer [Karaska, 1969:259]. 

Hierdie materiaalskakels is dus aansienlik laer as die plaas= 

like materiaalskakels van MP-nywerhede binne vanderbijlpark. 
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Projek B-nywerhede koop die grootste persentasie materiaalin= 

sette, naamlik 50,0%, vanaf metaal- of spesialishandelaars 

wat binne die Witwatersrand gevestig is. 

Projek· A-nywerhede verskil aansienlik van die MP- en Projek 

B-nywerhede deurdat hulle byvoorbeeld in 'n meerdere of min= 

dere mate materiaalinsette by al vier die ge'identifiseerde 

materiaalverskaffers aankoop. Die grootste persentasie naam= 

lik 33,2% word egter aangekoop vanaf spesialis- of metaalhan= 

delaars wat in die Witwatersrand gevestig is (Tabel 4.2). 

Al drie die metaalnywerheidsgroepe het swak materiaalskakels 

met subkontrakteurs. Hiervolgens is subkontrakteurs dus on= 

belangrik v i r metaalnywerhede wat in Vanderbijlpark gevestig 

is. 

Die voorafgaande uiteensetting toon definitiewe verskille in 

die skakeltendense van MP- en Projek-nywerhede. MP-nywerhede 

koop rna ter iaal inset te hoofsaakl ik vanaf ander nywerhede wa t 

in Vanderbijlpark gevestig is. Hierteenoor koop Projek A- en 

B-nywerhede veral by metaal- en spesialishandelaars wat in 

die Witwatersrand gevestig is. 

4.2.2 Markskakels 

Markskakels word vir die doeleindes van hierdie studie geas= 

sosieer met die verkope van uitsette (produkte), hetsy in 'n 

finale of interrnediere vorm aan verskillende marksektore wat 

onder meer ander nywerhede, groot- en kleinhandel, spesiale 

agentskappe of die algemene koperspubliek insluit. 

Tydens die invul van vraelyste is nyweraars gevra om aan te 

dui watter persentasie van hul uitsette gedurende die 

19 82/83-boekj aar binne die onderske ie Pw'l-substreke bemark 

is. Volgens hierdie persentasies is daar 'n gemiddelde waar= 

de vir elkeen van die drie metaalnywerheidsgroepe, naamlik 

MP-nywerhede, Proj ek A-nywerhede en Proj ek B-nywerhed e, be= 

reken wat in Tabel 4.3 aangetoon word. Die ruimtelike ver= 
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breid ing van markskakels wa t in Figuur 4. 2 aangetoon word, 

dui op 'n g emiddeld van die waardes van bogenoemde drie ny= 

werheidsgroepe. 

TABEL 4.3: MARKSKAKELS {AS %) VAN METAALNYWERHEIDSGROEPE IN 
VANDERBIJLPARK MET DIE PWV-SUBSTREKE 

Markskakels (% ) 
l Binne PWV-gebied ' Bui te PWV- TO= I 

gebied taal 
Nywerheids- Aan- VDB VAAL! WIT PTA Sub-
groepe tal I totaal 

MP-nywerhede 1 1 17 3 39 1 60 40 100 

Projek 
A-nywerhede 24 44 26 13 6 89 11 100 

Projek 
B-nywerhede 4 58 38 2 - 98 2 100 

Gemiddeld I 39,7 22,3 18,0 2,3 82,3 
I 

Bron: Vraelys No 14 A1, B1, C1, D1 

Die gemiddelde waardes van markskakels van metaalnywerhede is 

die sterkste op Vanderbijlpark gerig (Tabel 4.3 en Figuur 

4.2). Die drie nywerheidsgroepe bemark byvoorbeeld saam ge= 

middeld 39,7% van hul uitsette binne Vanderbijlpark. Binne 

die vaaldriehoek en Witwatersrand word respektiewelik 22,3% 

en 18,0% bemark, terwyl die ooreenstemmende syfer vir Groter 

Pretoria slegs 2,3% is. 

In die literatuur bestaan daar verskille oor die omvang van 

uitsette wat nywerhede plaaslik binne die gebied waar hulle 

gevestig is, bemark. McDermott [1974:7] vind in 'n ondersoek 

in Nieu-Seel and, waarby verskillende nywerheidsektore betrek 

is, 'n plaaslike bemarkingsyfer wat wissel van 32,1% tot 

61,1%. Metaalnywerhede in die Wes-Middellande en in Oos-Lan= 

cashire in Brittanje, bemark gemiddeld 42% en 62% binne ge= 

noemde gebiede [Taylor, 1973:393] . 

Die mate waartoe metaalnywerhede op die Vanderbijlparkse mark 

gerig is, verskil dus nie uitermate van bogenoemde bevindings 

in die buiteland nie (Tabel 4.3). 



RUIMTELIKE iVIARKSKAKELS 

10 5 o 10 20 30km 

ffiiAffiHEHHffiAt. ===il===31==~1 

Suite PWV 

ROSSLYN 

L.-.--===v IGROTER PRETORIA I 
PRETORIA 

VERWOEROBURG 

MIORANO 

I 

BENONI / 
I 

GERMISTON / 
BOKSBURG f BRAKPAN 

ALBERTON ,' SPRINGS 

MEYER TON 

I 
I 

,' - VERRE 
I OOS-RAND 

NIGEL 

HEIDELBERG 

Fig. 4.2 RUIMTELIKE MARKSKAKELS VAN METAALNYWERHEDE BINNE VANDERBIJL= 
PARK EN DIE RES VAN DIE PWV-GEBIED -



- 77 -

Indien die begrip "plaaslik" met 'n spesifieke afstand geas= 

sosieer word, wil di t voorkom asof Vanderbijlparkse metaal= 

nywerhede wel sterker op die plaaslike mark gerig is. 

Daar is byvoorbeeld bevind dat nywerhede in die suid-ooste 

van Engeland gemiddeld 38% van hul uitsette binne 'n radius 

van 30 myl (48 km) bemark [Townroe & Roberts, 1980:38]. Die 

metaalnywerheidsgroepe in Vanderbijlpark bemark gemiddeld 

62,0% van hul uitsette binne die Vaaldriehoek (Vanderbijlpark 

ingesluit), dit wil se binne 'n radius van minder as 20 km 

(Tabel 4.3 en Figuur 4.2). 

Tabel 4.4 toon dat daar 'n beduidende verskil is tussen die 

markskakels van die onderskeie metaalnywerheidsgroepe met die 

PWV-substreke. Projek A- en B-nywerhede is byvoorbeeld sterk 

op Vanderbijlpark en die vaaldriehoek as markgebied gerig. 

Die markskakel s van hierd ie twee metaal nywerhe id sgroepe is 

respektiewelik vir 70% en 96% op genoemde gebiede gerig. In 

teenstelling hiermee bemark MP-nywerhede die grootste persen= 

tasie, naam l ik 39%, van hul uitsette binne die Witwatersrand 

en sl eg s 20% b inne die Vaaldr iehoek (Vanderbij lpark inge= 

sluit). 

Daar is, met die uitsondering van direkte verkope tussen ny= 

werhede, weinig inligting in die literatuur beskikbaar oor 

die verkope van uitsette aan ander marksektore binne stede= 

like gebiede. Met behulp van die vraelys is inligting inge= 

samel waarvolgens die verkope van die onderskeie metaalnywer= 

he idsgroepe aan die verskillende marksektore binne die P~'lV

gebied bepaal kon word. Tabel 4.4 bevat hierdie inligting. 
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TABEL 4.4: SKAKELING VAN DIE ME1'AALNYWERHEIDSGROEPE (AS %) 
t-lET MARKSEKTORE BINNE DIE PWV-SUBSTREKE 

Marksektore VDB I VAAL t WIT ~-PTA 'IOta a I j 

------------------------·-+-·----r------r------:-------1 
MP-nywerhede 

1) Ander nywe rhede 
2) Groot-/Kleinhandel 
3) Pub liek 
4) Spesiale agentskappe 

Projek A-nywerhede 

1) Ander nywerhede 
2) Groot- /Kl ei nhandel 
3) Publ iek 
4) Spesiale agentskappe 

Projek B-nywerhede 

1 ) Ander nywe rhed e 
2) Groot-/Kleinhandel 
3) Pub li ek 
4) Spesiale agentskappe 

12,8 
2,3 
0,6 
1 '2 

3 914 
012 
216 
1 1 8 

1 1 0 
._ 1 16 
012 
013 

1 9, 9 

2,3 
3,8 

I 
26,o 

1

1 o,5 
10,0 ,1 0,5 

3,0 

I
I 9,8 3,4 

o,4 I o,5 

2,7 2, 1 l 
i 
l 
! 
i 

40,3 
1 4 14 

018 
4,5 

72,5 
1 1 1 
419 

1 0, 4 

I 
i 

9 , 3 : , 3 I 2 I 0 I - i 1 ~ , 6J 

16,5 12:~ I ! 29,2 

3 2, 2 -~~------~-_j-5 3, 8 

Bron: vraelys no 14 A2 1 B2, C2, 02. 

oaar is volgens Tabel 4.4 verskille in die patroon van mark= 

skakels met die ge'identifiseerde marksektore. Projek A- en 

NP-nywerhede skakel byvoorbeeld die sterkste met ander nywer= 

hede, terwyl Projek B-nywerhede hoofsaaklik met spesiale 

agentskappe en regstreeks met die publiek skakel. Die bevin-== 

d ing oor proj ek B-nywerhede dui op 'n sterk dien sgeori en= 

teerde karakter by hierdie tipe nywerhede. 

Ondersoeke van Gilmour [1974: 34]' asook Field & Kerr 

[1968:50] toon dat nywerhede in ~ontreal en 'TOronto respek= 

tiewelik 27,3% en 35,0% van hul uitsette aan ander nywerhede 

binne genoemde gebiede bemark. Tabel 4.4 toon dat die mark= 

skakels van MP- en Pr:ojek B-nywerhede met ander nywerhede in 

vanderbijlpark aansienlik swakker is en slegs 12,8% en 9,3% 

beloop. Di e markskakels van Projek A-nywerhede daarenteen 

bel oo p 3 9 , 4 % • 
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Die besondere swak markskakels van die metaalnywerheidsgroepe 

met die groot- en kleinhandel is ook opvallend. Hiervolgens 

heg metaalnywerhede weinig prioriteit aan die groot- en 

kleinhandel as mark. Die swak markskakels van Projek A- en 

MP-nywerhede direk met die publiek was te wagte omdat hierdie 

tipe nywerhede, vanwee die uitsette wat geproduseer word, nie 

op direkte verkope aan die publiek gerig is nie. 

Bogenoernde ui teensetting toon defini tiewe verskille in die 

markskakel tendense van die metaaJ,nywerhe id sgroepe met die 

PWV-substreke. Projek A- en B-nywerhede is byvoorbeeld sterk 

op die vaaldriehoek (Vanderbijlpark ingesluit) vir verkope 

gerig. Daar is verder definitiewe verskille in die belang= 

rikheid van die geldentifiseerde marksektore vir die onder

skeie nywerheidsgroepe. 

4.2.3 Diensskakels 

Diensskakels word vir die doeleindes van hierdie studie in 

vyf groepe verdeel, naarnlik: 

Produkgerigte dienste 

Dienste vir produksietoerusting (prosesnasjinerie) 

Dienste vir e..nder toerusting ( nie-proscsrnasjinerie) 

Administratiewe en munisipale dienste 

Afrondingsdienste aan produkte. 

Hierdie dienste word meestal op 'n gereelde basis deur nywer= 

hede benodig. 

In die vraelys is nyweraars gevra om aan te dui watter per= 

sentasie van die onderskeie dienste hulle gedurende die 

1982/83-boekjaar vanaf die PWV-substreke aangekoop het. Vol= 

gens hierdie persentasies is 'n gerniddelde waarde vir elkeen 

van die metaalnywerheidsgroepe bereken, wat in Tabel 4.5 

aangetoon word. Die ruimtelike verbreiding van diensskakels 

wat in Figuur 4.5 akmgetoon word is 'n gemiddeld van 

bogenoemde drie nywerheidsgroepe se waardes. 
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TABEL 4.5: DIENSSKAKELS (AS %) VAN DIE METAALNYWERHEIDS
GROEPE IN VANDERBIJLPARK MET DIE PWV-SUBSTREKE 

Diensskakels ( % ) 

Binne PWV-gebied Buite PWV- TO= 
gebied taal 

Nywerheids= i Aan= VDB VAALI WIT PTA I Sub= 
groepe I tal . I 

totaal 

! I I 
MP-nywerhede I I 1 1 53 ! 1 7 I 19 6 95 5 100 

Projek 
A-nywerhede 24 75 1 3 12 - 100 - 100 

I 

Projek 
I 

I ' I 
B-nywerhede 4 94 

I 
2 3 ! - 99 l 1 100 

I I 
I l I 

Gemiddeld ! 74,0 110' 7 11,3 , 2,0 98,0 l I 
i I 

Bron: Vraelys No 11 A1, 81, C1, D1 

Die diensskakels van metaalnywerhede is grootliks op Vander= 

b i j lpark ger ig. - Volgens Tabel 4. 5 be loop d iensaankope b inne 

Vanderbijlpark gemiddeld 74,0%. Hierdie syfer is vergelyk= 

baar met plaaslike diensskakeltendense in die buiteland. 

Bc.ter & Walker [1977:2,5] het bevind dat meta · lnywer l .=de in 

Hamilton en in 1 n aantal kleiner dorpe in Ontario, Kanada, 

tussen 65% en 82% van hul dienste binne die betrokke gebiede 

aankoop. · Diensaankope van nywerhede in Ierland beloop gemid: 

deld 42% binne 1 n radius van 20 myl ( 32 km) [0 1 Farrel & 

0 1 Cloughlin, 1981:447]. 

Die diensskakels van die onderskeie metaalnywerheidsgroepe 

met Vanderbijlpark wissel vanaf 53% vir MP-nywerhede tot 94% 

vir Proj ek B-nywerhede. Diensskakel s met die ander PWV-sub= 

streke is betekenisvol laer. Daar is egter 1 n opvallende 

ooreenkoms in die waardes vir diensaankope vanaf die Vaal: 

driehoek en die Witwatersrand. 

Die verskillende tipe dienste binne die PWV-gebied waarmee 
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die onderskeie nywerheidsgroepe skake1, . word in Tabe1 4. 6 

aangetoon. 

TABEL 4. 6: SKAKELING VAN lvlETAALNYWERHEIDSGROEPE (AS %) MET 
DIENSTIPES BI NNE DIE PWV-SUBSTREKE 

l--v~ .. VAALJ wT¥- 'PTA 

-------------------------·--------~'---------~-----

Dienstipes 

MP-nywerhede 

1 ) Pr odukg e rig te dienste 
2) Dienste vir produksie-

toerusting 
3) Dienste 

I 

vir ander 
toerusting 

4) Administratiewe en 
rn un i s i pa 1 e dienste 

5) Afrondingdienste a an 
produkte 

Projek A-nywerhede 

1 ) Pr od u kg e rig t e d i ens t e 
2) Dienste vir produksie

toerusting 
3) Dienste vir ander 

toerusting 
4) Adrninistratiewe en 

rnunisipale dienste 
5) Afrondingdienste aan 

produkte 

Projek B-nywerhede 

1 ) 
2) 

Produkgerigte dienste 
Dienste vir produksie-

29' 7 8,7 6,8 6,0 

5,9 3,2 2,4 -

1 ' 1 3,5 2,5 -

18' 1 1 ' 4 2,8 -

- - - -

17' 2 3,8 I
I 1 '7 
I 

1 0' 8 1 ' 6 
I 

3' 1 

7,8 2' 1 2,0 

29,7 1 ' 9 3,9 

9,2 3,6 1 ' 3 

3) 

4) 

5) 

toerusting - - 3,0 - j 
Dienste vir ander 
toerust i ng 30, 2 2, 0 - -

1

1 

Adrninistratiewe en I i 

rn un i s i pa 1 e d i ens t e 59 2 - ll _- - i 
Afrondingdienste aan '

1 
I J1 

produkte 4, 6 - -

----------------------~----~----~--~---

Bron: Vrae1ys No 11 A2, B2, C2, D2 

' 

1btaa~~ 

I 
51' 2 l 

l 

11 '5 l 
I 
l 

7' 1 ! 
t 

22' 3 ; 
! 
1 

I 
' ~ 
l 
i 

22,7 

15,5 

11 ' 9 

35,5 

14' 1 

3,0 

32,2 

Die ernpiriese gegewens in Tabe1 4.6 toon dat vera1 adrninis= 

tratiewe en rnunisipa1e dienste, in verge1yking met die ander 

ge'identifiseerde dienstipes, vir projek-nywerhede belangrik 
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is. Die aankope van administratiewe en munisipale dienste 

binne Vanderbijlpark is respektiewelik 29,7% en 59,2% vir 

Projek A- en B-nywerhede teenoor 18,1% vir MP-nywerhede. 

Dit is nodig om daarop te let dat die metaalnywerhede alle 

munisipale dienste slegs via die Vanderbijlparkse Munisipali: 

te it verkry. Die waardes in Tabel 4. 6 ·Vir die Vaaldr iehoek 

en Witwatersrand, wat in elk geval onbeduidend klein is, dui 

dus slegs op administratiewe dienste. 

Die hoe waardes vir administratiewe en munisipale dienste, in 

vergelyking met ander d ienste, is verrassend. Volgens die 

bevindings van Bater & Walker [1977:14,15] behoort produkge: 

rigte dienste belangriker te wees omdat die koste daaraan 

verbonde grater is. Produkgerigte dienste beklee wel die be= 

langrikste posisie vir MP-nywerhede. Die aankope binne Van= 

derb ij lpark be loop 51 , 2. Vir Proj ek A-nywerhede is prod uk= 

gerigte dien ste, naas administratiewe en munisipale dienste, 

die belangrikste en die aankope binne Vanderbijlpark beloop 

22,7% (Tabel 4.6). 

Tydens die i nvul van vraelyste het dit aan die lig gekom dat 

veral MP-nywerhede gebruik maak van eksterne vervoerger iewe 

om produkte na hul bestemmings te vervoer. 

ressorteer onder produkgerigte dienste. 

Hierdie dienste 

Die geringe mate waartoe die onderskeie nywerheidsgroepe van 

eksterne instansies gebruik maak vir die onderhoud en herstel 

van produks ietoerusting, is ook baie opvallend. Tydens die 

ondersoek het verskeie nyweraars aangedui dat sedert die be= 

gin van die ekonomiese resessie (einde 1982) hulle toenemend 

genoodsaak was om self herstelwerk aan produksietoer usting te 

behartig. 

Die skakelwa ardes van dienste wat benodig word vir ander toe= 

rusting wat nie direk met produksie verband hou nie, is met 

die uitsondering van Projek B-nywerhede, relatief laag. Die= 

selfde is ook bevind ten opsigte van verdere afrondingdienste 



- 84 -

aan produkte. Die nywerhede wat by die studie ingesluit is 

heg dus nie 'n ho~ prioriteit aan hierdie tipe dienste nie. 

Die voorafgaande uiteensetting toon dat metaalnywerhede hoof= 

saaklik dienste vanaf Vanderbijlpark aankoop. Die onderskeie 

nywerheidsgroepe se skakelwaardes met die verskillende tipe 

dienste wissel. Projek-nywerhede het byvoorbeeld sterk ska= 

kels met administratiewe en munisipale dienste en MP-nywer= 

hede met produk-gerigte dienste. 

4.2.4 Samevatting 

Die ruimtelike skakelpatrone van metaalnywerhede wat in Van= 

derbijlpark gevestig is en in hierdie hoofstuk beskryf en 

tentatief ge~valueer is, toon ooreenkomste met die bevindings 

van vergelykbare oorsese navorsing. ·· 

dings dat die waardes vir plaaslike 

Daar is egter aandui= 

skakels met die sub= 

streek, Vanderbijlpark, ho~r as die bevindings in oorsese ge= 

biede is. Die rede hiervoor kan aan die teenwoord ig he id en 

invloed van enkele groot metaalnywerhede op nywerheidsontwik= 

keling in vanderbijlpark toegeskryf word. 

Om die skakeltendense vollediger te ontleed, is die metaal= 

nywerhede wat by hierdie studie ingesluit is in drie groepe 

verdeel. Hierdie onderskeie groepe toon definitiewe verskil= 

le met betrekking tot hul skakeltendense binne die P~VV-ge= 

bied. 

Daar is bevind dat IvlP-nywerhede gemiddeld die grootste per= 

sentasie materiaalinsette vanaf Vanderbiljpark aankoop (Tabel 

4.1). Hierdie materiaalinsette bestaan hoofsaaklik uit 

plaatstaal wat in grootmaat en op 'n gereelde basis aangekoop 

word. Yskor is grootliks vir die verskaffing van hierdie 

materiaalinsette verantwoordelik. 

In teenstell ing met MP-nywerhede, verkry Projek A- en B

nywerhede gemiddeld die grootste gedeelte van hul rnateriaal= 

insette vanaf die Witwatersrand. Die tipe rnateriaalinsette 
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is wyd ui teenlope nd van aard en word dikwe 1 s op 'n ad hoc 

bas is aangekoop. Die groot gediversifiseerde handelsektor 

binne die Witwatersrand is beter toegerus om hierdie insette 

vinnig te verskaf as die plaaslike handelsektor binne vande-r

biljpark en die vaaldriehoek. 

Die markskakels van MP-nywerhede is aansienlik sterker op ge= 

biede buite as binne vanderbijlpark gerig (Tabel 4.3). Die 

g rootmaa t- produks ie van standaard prod ukte deur MP-nywe rhed e 

en veral grootmaat-verspreiding bie.d potensiele besparings op 

afleweringskoste wat meehelp om produkte oor grater afstande 

mededingend te bemark. Weens die beperkte omvang van die 

plaasl ike v r aag in vanderbij lpark na hierdie produkte word 

slegs 'n klei n gedeelte plaaslik bemark, terwyl 'n aansienlik 

groter deel byvoorbeeld binne die Witwatersrand bemark word. 

Die markskakels van Projek A- en B-nywerhede is grootliks op 

vanderbijlpark gerig (Tabel 4.3). Projek A-nywerhede bemark 

hul uitsette veral aan ander plaaslike nywerhede. Daar is 

aanduidings dat hierdie metaalnywerhede meestal op spesifieke 

behoeftes van enkele groot nywerhede, waaronder uiteraard ook 

Yskor, gerig is. Weens die gespesialiseerde aard van die 

uitsette van Projek A- en B-nywerhede, is regstreekse kontak 

met klante ba i e belangrik. 

Die diensskakels van al drie metaalnywerheidsgroepe, in teen= 

stelling met die materiaal- en markskakels, is primer op van= 

derbijlpark gerig (Tabel 4.5). Geoordeel aan die ho·e waardes 

wat aan administratiewe en munisipale dienste in vergelyking 

met ander dienste toegeken is, kan daar verwag word dat die 

koste vir d ienste aansienlik laer is as die koste vir mate= 

riaalinsette (Tabel 4.6). Die verskil in koste tussen diens= 

en materiaalskakels is volgens die vraelys (Bylae A) verhou= 

dinggewys op 13,0% en 87,0% bereken, wat dus met bogenoernde 

verwag ting strook. 

Die bevindings in hierdie gedeelte dui op ondersteuning vir 

veral twee standpunte wat in die konsepsuele raamwerk gestel 

is, naamlik dat: 
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Ek s terne ag g lomerasievoordele 

gebiede nie noodwendig beperk 

binne metropolitaanse 

is tot die plaaslike 

stedelike gebiede waar nywerhede gevestig is nie; en 

Eksterne agglomerasievoordele nie noodwendig slegs met 

direkte skakels tussen nywerhede geassosieer moet v.ord 

nie. 

Die skakel tendense van indiwiduele metaalnywerhede binne die 

onderskeie nywerheidsgroepe toon groot verskille. Dit v.ord 

ook _ bevestig deur standaardafwykings wat rekenaarmatig bere== 

ken is en in Tabel 4. 7 aangetoon 'V.Drd. 

TABEL 4. 7: STANDAARDAFWYKINGS VIR N YWERHE IDS KAKE LS NET VAN= 

DERBIJLPARK VOLGENS DIE ONDERSKE IE METAALNYWERHEIDSGROEPE 

Metaalnywerhei~sgroepe --
Nywerheidskakels MP-nywerhede Pro]ek A- ProJek 13= 

nywerhede nywerhede 

Markskakel s 6,2 6,9 I 1 , 0 

Ma teriaalskakels 5,4 5,3 2,5 

Diensskakels 6,4 5,9 1 , 9 

Volgens die gegewens in Tabel 4.7 is die standaardafwyking 

van skakelwaardes vir Projek B-nywerhede betekenisvol laer as 

vir Projek A- en ~~-nywerhede. Die rede vir die groot afwy= 

king wat by Projek A- en MP-nywerhede ge'identifiseer is, kan 

aan verskille ten opsigte van die aard van nywerhede toege= 

skryf word, asook aan hul uiteenlopende behoeftes. 

Bogenoemde bevinding kan daarop dui dat die belangrikheid van 

nywerheidskakels as 'n agglomerasiefaktor in vanderbij lpark 

oorskat mag word. Die detail-ontleding, soos voorgestel in 

die konsepsuele raamwerk, is derhalwe noodsaaklik om hierdie 

aspek vollediger te evalueer. 
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4.3 Redes wat nywerheidskakels binne die PWV-gebied ten 

grondslag 1 e 

In paragraaf 4.2 is aangedui dat die onderskeie metaalnywer= 

heidsgroepe wat in Vanderbijlpark gevestig is, deurgaans 1 n 

groter prioriteit aan skakels binne die PWV-gebied as aan 

skakels bui te die gebied heg. Hierd i e skakels weerspieE?l 

potensieel die voordele wat die PWV-gebied vir metaalnywer= 

hede bied. 

Om insig in die aard van bogenoemde voordele te kry, is vrae 

1 OF en 1 4F in die vraelys ( Bylae A) sod an ig ge formuleer da t 

die relatiewe belangrikheid van sekere gepostuleerde redes 

wat materiaal- en markskakels binne die PWV-gebied ten grond= 

slag le, bepaal kon word. 

Die literat uurstandpunte, soos gestel in paragraaf 2.2, kom 

daarop neer dat nywerhede veral in agglomerasiegebiede vestig 

om: 

~.aks im urn ekonomie se voord el e te benu t; en/of 

Bedryfsonsekerheid en risiko 1 s te minimaliseer. 

Met bogenoernde oorwegend ekonomiese , en behav ioristiese basis 

as riglyn, is 1 n agtal redes ge'identifiseer, wat ook geasso= 

sieer kan wrd met die voordele wat agglomerasieliggings vir 

nywerhede inhou, om te bepaal hoekom nyweraars op die PWV-ge= 

bied vir aankope en verkope gerig is. 

Nywe raars het volgens 1 n pun tskaal wa t wi ssel van 1 ( onbe: 

langrik) tot 5 (baie belangrik) 1 n waarde aan elkeen van bo= 

genoemde redes toegeken. 

tussen: 

Daar is 1 n positiewe korrelasie 

Die aantal respondente (N) 

(Aantal nyweraars wat 1 n waarde aan elk van die onder= 

skeie redes toege ken het); en 

Die faktorwa ardes ( W) 

( 'Ibtale waarde wat aan elkeen van die redes toegeke n 

is) • 
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Volgens die Spearman-rangorde-korrelasie ( Bylae B) is 'n sy= 

fer van 0,8452 vir aankope en 0,7500 vir verkope, wat onder= 

skeidelik 99% en 95% betekenisvol is, bereken. Beide boge= 

noemde veranderlikes is gevolglik gebruik om die belangrik= 

heid van die onderskeie redes te bepaal. 

Die prioriteit (P) wat nyweraars aan die onderskeie redes vir 

aankope en verkope binne die P~VV-gebied heg, is bepaal vol= 

gens die vergelyking: 

P = N X W 

2 

Waar: N = aantal nyweraars 

W = faktorwaardes 

Die belangr ikste rede vir aankope of verkope het dus die 

hoogste prioriteitswaarde (P) en word deur 'n rangsyfer van 

een in die rangorde aangedui. 

4.3.1 Verkoopskakels 

Die belangrikheid van die onderskeie redes waarom nyweraars 

hul produkte binne die PWV-gebied bemark, word in Tabel 4. 8 

aangetoon. 

I 
TABEL 4.8: DIE REDES, VOLGENS RANGORDE, VIR VERKOPE DEUR ME= 
·TAALNYWERHEDE BINNE DIE PWV-GEBIED 

Redes Aantal Faktor= Pr ~or i= jRangord e l 
respon= waarde te1ts= I 
dente ( N) ( W) waarde(P)i ! 

I 

Bekendheid met mark 31 46 713 7 
Beperkte mededinging 38 74 1 406 5 
Gevestigde klante 32 1 1 4 1 824 4 
Groot vraag 38 143 2 717 1 
Hoe wins op verkope 37 1 1 3 2 091 2 
Naverkoopsd iens 26 66 858 6 
Nabyheid van klante 35 1 1 4 995 3 
Verkope a an filiale 19 48 456 8 

Bron: Vraelys 14 F 
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Die groot vraag na produkte is die belangrikste rede vir pro= 

dukverkope binne die PWV-gebied. Hierdie bevinding bevestig 

dus die sterk markskakel tendense met die PWV-gebied wa t in 

paragraaf 4.2.1 aangedui is. Dit strook terselfdertyd met 

die standpunt dat die PWV-gebied, vanwee die konsentrasie van 

ekonomiese aktiwiteite waarna reeds in paragraaf 1.5 verwys 

is, asook vanwee die bevolkingskonsentrasie en per capita-in

komste, die belangrikste markgebied binne die Suid-Afrikaanse 

konteks is. 

Die hoe wins op verkope is een van die tradisionele faktore 

wat nywerheidsagglomerasie ten grondslag l€L Dit kan onder 

meer bereik word deur die nabyheid van klante. 

impliseer 'n afstandskoste- en/of tydvoordeel. 

Laasgenoemde 

Volgens Tabel 4. 8 bekl ee hoe wins op verkope die tweede en 

die nabyheid van klante die derde posisie. Dit toon dus dat 

nyweraars oorwegend tevrede is met die winste wat uit verkope 

gemaak word, terwyl afleweringsafstande na klante nie as 'n 

betekenisvolle nadeel beskou word nie. 

Die verkope aan gevestigde klante bekl ee volgens Tabel 4. 8 

die vierde plek. Hierdie faktor het 'n sterk behavioristiese 

inslag. ·Die prioriteitswaurde vergelyk egter gunstig met by= 

voorbeeld die nabyheid van klante, wat die belangrikheid van 

hierdie verkope beklemtoon. Die verkope aan gevestigde klan= 

te kan ook vertolk word as sou die markskakels van nywerhede 

relatief s~abiel wees. 

Die beperkte mededinging wat metaalnywerhede ondervind is die 

eerste geval met 'n prioriteitswaarde wat laer as die gemid= 

deld is. Hoewel 'n groot getal (38) nyweraars 'n waarde aan 

hierdie faktor toegeken het, is die waardes deurgaans laag. 

Dit dui nietemin daarop dat metaalnywerhede in 'n redelik 

monopolistiese posisie verkeer betreffende die bemarking van 

hul produkte. Hiervolgens kan daar verwag word dat groei= 

koerse van die betrokke nywerheidsektore wat by die studie 

ingesluit is oor die korttermyn (5 jaar) gehandhaaf sal word. 
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Die oorblywende drie redes, naamlik naverkoopsdiens, bekend~ 

heid met die mark en verkope aan filiale, wat sterk behavio= 

risties van aard is, is van mindere belang indien dit met bo= 

genoemde redes vergelyk word. Bekendhe id met die PWV-mark 

kan as 'n teenstrydigheid beskou word indien dit met die 

groot vraag of bemarking aan gevestigde klante vergelyk 

word. Hierdie bevinding kan egter verband hou met die feit 

dat 'n groot gedeelte (38,5%) van die metaalnywerhede wat by 

die studie ingesl u it is! relatief klein is, met 'n indiens= 

name van minder as 25 persone. Hoewel hierdie nywerhede goed 

bekend is met die plaaslike mark in Vanderbijlpark, geld dit 

nie vir die hele PWV-gebied nie. 

4.3.2 Aankoopskakels 

Die belangrikheid van die onderskeie redes waarom nyweraars 

by hul huid ige v;erskaffer s van rna ter iaal insette, wa t binne 

die P\VV-gebied gevestig is aankoop, word in Tabel 4.9 aange= 
toon. 

TABEL 4. 9: DIE REDES, VOLGENS RANGORDE, VIR AANKOPE DEUR 
METAALNYWERHEDE BINNE DIE PWV-GEBIED 

Aankope vanaf filiale 
Enigste beskikbare 
verskaffers 

Goeie gehalte van 
insette 

Historiese 
verbintenis 

Lae pryse 
Nabyheid van 
verskaffers 

Persoonlike kontak 
Vinnige verskaffing 

Bron: Vraelys No 1 0 F 

Aantal Faktor-
respon- waard e 
dente (N) (W) 

1 1 26 

11 45 

35 16 2 

28 50 
37 136 

37 144 
29 73 
39 1 7 1 

Priori- Rangordel 
teits-
waarde(P 

143 8 

248 7 

2 835 2 

700 6 
2 516 4 

2 664 3 
1 059 5 
3 335 1 
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volgens Tabel 4.9 word die vinnige verskaffing van materiaal= 

insette as die belangrikste rede beskou waarom nyweraars by 

hul huidige verskaffers aankoop. Daar word dus 'n hoe prio= 

riteit geheg aan die tyd wat leweransiers neem om bestellings 

te lewer. Geoordeel aan die sterk materiaalskakels wat me= 

taalnywerhede met die PWV-gebied het, is hierdie faktor van 

beteken i svolle bel ang vir nywerhede. In paragraaf 4. 2. 1 is 

aangedui dat groot en kleinhandelaars, asook spesialis-ver= 

skaffers van materiaalinsette, oorwegen~ in die Sentraal-Rand 

gevestig is. Ongeag die langer afstand het 46,2% van die ny= 

weraars die hoogste waarde volgens die puntskaal aan hierdie 

verskaffers toegeken. 

Die gehalte van materiaalinsette beklee volgens tabel 4.9 die 

tweede posisie. Nyweraars heg dus 'n besonder hoe prioriteit 

aan hierdie faktor as rede vir aankope. Hierdie bevinding is 

egter verrassend omdat die gehalte van spesifieke tipes rna= 

teriaalinsette soos byvoorbeeld plaatstaal, weinig verskil. 

Nyweraars in agglomerasiegebiede kan verder relatief maklik 

van verskaffers verwissel, terwyl die kwaliteit van veral 

standaard materiaalinsette dus nie noodwendig veel verander 

nie. Omdat die gehalte van materiaalinsette 'n regstreekse 

invloed op die kwaliteit van produkte het, is nyweraars 

klaarblyklik gesteld op hoe kwaliteitsbeheer. 

Die nabyheid van verskaffers hang nou saam met vinnige ver= 

skaffing en beklee die derde posisie in die rangorde (Tabel 

4.9). Hoewel die koste wat met genoemde twee redes geasso= 

sieer word, binne agglomerasie-gebiede gering is, is veral 

die toeganklikheidsvoordeel wat dit bied belangrik. Sodoende 

kan die koste verbonde aan 'n staking in produksie as gevolg 

van die nie-beskikbaarheid van materiaalinsette tot 'n mini= 

mum beperk word. 

Die lae koste van materiaalinsette beklee volgens die rangor= 

de die vierde posisie en is dus nie so 'n belangrike oor= 

weging as wat deur die minimum-kostebenadering veronderstel 

word nie ( Tabel 4. 9). Di t is veral opvallend dat verhou= 
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dingsgewys, rneer rnateriaalaankope vanaf die handelsektor as 

v anaf and er nywerhede, die hoog s te waarde volg ens die punt= 

skaal gekry het. Hiervolgens is die aankope vanaf die han= 

delsektor dus voordeliger as aankope vanaf ander nywerhede. 

Persoonlike en historiese oorwegings beklee die vyfde en ses= 

de posisies (Tabel 4.9). Beide hierdie faktore het 1 n sterk 

behavioristiese inslag. Daar word dikwels geredeneer dat 

die bekendhe id van verskaffers aan nyweraars of die gespe= 

sialiseerde verskaffingsdiens wat met verloop van tyd ontwik= 

kel, die onsekerheidsfaktor by rnateriaalaankope verrninder. 

Nyweraars sal gevolglik 1 n hoe prioriteit aan bogenoemde fak= 

tore heg. Die bevinding ten opsigte van die rnetaalnywerhede 

wat ondersoek is, bevestig egter nie hierdie redenasie nie. 

Ten opsigte van die vraag of die huidige verskaffers van rna= 

teriaalinsette die enigste potens i ele verskaffers is, is dit 

volgens die vraelys (Bylae A) bevind dat daar deurgaans hoe 

waardes toegeken is aan aankope vanaf nywerhede, terwyl aan= 

kope vanaf die handelsektor lae waardes volge~s die puntskaal 

gekry het. Hierdie bevinding dui dus op 1 n verskeidenheid 

potensiele verskaffers in die handelsektor en 1 n beperkte ge= 

tal in die nywerheidsektor. Hierdie faktor beklee in rang= 

orde die sewende posisie. 

Materiaalaankope vanaf filiale is volgens die studie nie be= 

langrik nie en beklee die agtste posisie. 

4.3.3 Samevatting 

Die relatiewe belang van redes wat die aankope en verkope van 

Vanderbijlparkse rnetaalnywerhede binne die PWV-gebied ten 

grondslag le, wissel. Daar is egter · bevind dat redes met 1 n 

sterk ekonomiese konnotasie belangriker is as redes wat meer 

behavioristies van aard is. 

Daar is byvoorbeeld aangedui dat die belangrikste rede vir 

aankope daarin le dat verskaffers binne die P~N-gebied in 

staat is om rnateriaalinsette wat benodig word, vinnig te ver: 
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skaf. Die staking van produksie as gevolg van tekorte aan 

rnateriaalinsette en die gepaardgaande ekonorniese verliese 

word dus grootliks beperk. 

Die groot vraag na produkte is die belangrikste rede vir ver= 

kope binne die PvN-gebied. Hierdie rede is 1 n noodsaaklike 

voorvereiste vir die lewensvatbaarheid van nywerhede binne 
1 n spesifieke ligging in 1 n kapitalistiese gerneenskap. Ter= 

selfdertyd dui di t op rninstens 1 n redel ike inkomste vir ny= 

weraars. 

Beide bogenoernde redes irnpliseer hoofsaaklik ekonomiese voor= 

dele vir nywerhede, hoewel nie rnaksimale ekonomiese voordele 

nie. Hierdie siening word bevestig deur die feit dat redes 

wat met maksirnurn ekonorniese voordele verbind word, soos by= 

voorbeeld lae pryse vat. rnateriaalinsette en hoe wins op ver= 

kope, onderskeidel ik die vierde en tweede posisies beklee 

(Tabelle 4.8 en 4.9). Maksirnum wins, soos veronderstel deur 

die tradisionele ekonomiese skool, is dus nie van prirnere be= 

lang vir nyweraars in Vanderbijlpark nie (Tabel 4.8). 

Volgens die relatiewe belangrikheid van die onderskeie redes 

wat in hierdie gedeelte vergelyk is, kan die voordele wat ge= 

assosieer word met indiwiduele nywerheidskakels binne die 

PWV-gebied, wi ssel. Die klern wat nyweraars op ekonomiese 

redes plaas kan daarop dui dat nywerheidskakels binne die 

PWV-gebied oorwegend ekonorniese voordele vir rnetaalnywerhede 

in Vanderbijlpark inhou. Dit volg dus noodwendig dat hierdie 

voordele ook eksterne agglornerasievoordele insluit. 

Redes wat oorwegend behavioristies van aard is, soos byvoor= 

beeld verkope aan gevestigde klante of persoonlike kontak met 

verskaffers, kan as relatief onbelangrik vir rnetaalnywerhede 

beskou word. 
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5. TOETSING VAN SEKONDERE HIPOTESES 

[Skakel tendense wat met interne/eksterne faktore geasso

sieer word] 

5.1 Inleiding 

Twee rigtinggewende hipoteses, wat gebaseer is op die standpunt 

dat die aard van nywerhede (interne faktore) en intra-metropo= 

litaanse konsentrasiegebiede (eksterne faktore) die skakelten= 

dense van nywerhede beinvloed, -is in paragraaf 3. 3 geformu= 

leer. Die hoofstuk het as oogmerk om hierdie hipoteses elkeen 

·afsonderlik met behulp van empiriese gegewens oor Vanderbijl= 

parkse metaalnywerhede te verifieer. 

. . ' 

5.2 Die aard van metaalnywerhede en skakeltendense 

As hipotese 1 is dit gestel dat: 

* Klein privaatnywerhede, wat slegs vir 'n kort tydperk 

by •n spesifieke metropolitaanse ligging gevestig is, 

heg 'n grater prioriteit aan plaaslike nywerheidskakels 

as groot maatskappye wat reeds vir 'n lang tydperk by 

hierdie ligging gevestig is. 

Die aard van metaalnywerhede word vir doeleindes van die studie 

met dr ie aspekte in bogenoemde hipotese geassosieer, naaml ik 

grootte, bestuursvorm en die tydperk (ouderdom) wat onderne= 

mings reeds gevestig is. Elkeen van hierdie aspekte en ge= 

paardgaande mark-, materiaal- en diensskakels word afsonderlik 

ontleed. 

Die verwysing in die hipotese na nywerhede binne 'n bepaalde 

metropolitaanse ligging dui spesifiek op metaalnywerhede wat by 

vanderbijlpark gevestig is. Die skakels van hierdie nywerhede 

met aktiwiteite of sektore binne Vanderbijlpark word as plaas= 

like skakels beskou. 

5.2.1 Grootte 

Die grootte van metaalnywerhede wat by hierdie studie ingesluit 
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is, word volgens indiensnemingsgetalle bepaal. In die vraelys 

(8ylae A) is vier kategorie~ vo l gens indiensnemingsgetalle ge= 

stel waarvolgens die metaalnywerhede onderverdeel is. Weens die 

klein getal metaalnywerhede waarvoor daar empiriese gegewens be= 

skikbaar is, (slegs twee val byvoorbeeld binne die groep 100-199 

werknemers) is hierdie vier kategorie~ ter wille van interpre

tasie tot twee verminder, naamlik nywerhede met: 

Minder as 100 werknemers (klein metaalnywerhede); 

Meer as 100 werknemers (groo~ metaalnywerhede). 

Die aantal metaalnywerhede wat by die onderskeie groepe inge: 

sluit is, asook die ruimtelike mark-, materiaal- en diensskakel: 

tendense, word in Tabel 5.1 aangetoon. 

TABEL 5.1 RUIMTELIKE SKAKELPATRONE MET DIE PWV-SUBSTREKE (AS%) 

VOLGENS DIE GROOTTE VAN METAALNYWERHEDE 

I 
Binne PWV-gebied Grootte van ; Aantal Buite i PWV- 1 Totaal 

metaal: gebied 

nywerhede 

VDB VAAL WIT PTA Sub-

totaal 

Markskakels (% ) 

<100 werk= 25 45,5 25,4 16,5 3,3 90,7 9,3 100 
nemers 

">100 werk= 14 1 4, 8 8,3 36,5 5,9165,5 34,5 100 
nemers 

Materiaalskakels (% ) 

-<1 00 werk= 25 29,9 18,3 46,8 3,3 98,3 1 , 7 100 
nemers I 

;:.1 00 werk= 14 77,5 4,0 11 , 3 3,8 96,6 3 , 4 I 100 
nemers I I 

Diensskakels (% ) i 
I ' l ' 

..:.100 werk= 25 I 82,4 6,2 111,0 1 - 99,6 0,4 100 I 
nemers : I 

I 

>100 werk= 14 I 50,2 27,7 16, 9 2,7 97,5 2,5 100 i 
nemers I 

I 
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Die persen t uele waardes in Tabel 5.1 dui op geweegde waardes 

wat 1 n gemiddeld verteenwoordig van die kategoriee wat saamge::: 

groepeer is. Hiervolgens is daar volgens hul grootte, 1 n dui

delike verskil in die skakelpatrone van metaalnywerhede. Klein 

metaal nywe rhede beg byvoorbeeld, ten opsig te van beid e mark- en 

diensskakels, 1 n groter prioritei t aan plaaslike skakels met 

vanderbijlpark as groot metaalnywerhede. 

Tabel 5.1 toon dat klein metaalnywerhede gemiddeld 45,5% van 

hul produkte plaaslik binne vanderbijlpark bemark teenoor die 

14,8% van groot metaalnywerhede. Die plaaslike diensskakels is 

aansienlik sterker as die markskakels en beloop 82,4% vir klein 

metaalnywerhede teenoor 50,2% v i r groot metaalnywerhede. Die 

bevinding oor beide mark- en diensskakels bevestig dus die ver= 

wagting dat klein nywerhede 1 n groter prioriteit as groot ny

werhede aan plaaslike skakels heg. 

In teenstelling met bogenoemde bevinding is die plaaslike mate= 

riaalskakels van groot metaalnywerhede met Vanderbij lpark by= 

kans drie keer sterker as die van klein metaalnywerhede. 

Grootmaataankope vanaf veral Yskor is hoofsaaklik hiervoor ver: 

antwoordel i k. Die materiaalskakel tendense van die klein me= 

taalnywerhede is egter vir doeleindes van hierdie studie baie 

belangrik. 

Tabel 5.1 toon dat klein metaalnywerhede gemiddeld 46,8% van 

hul materiaalinsette vanaf die Witwatersrand aankoop teenoor 

29,9% vana f vanderbijlpark. Die materiaalskakels van klein me

taal nywe rhede met die Witwatersrand is verder betekenisvol 

sterker as die van groot metaalnywerhede. Hierdie bevinding 

strook dus nie met die verwagting nfe en kan daarop dui dat, 

ongeag die !anger skakelafstand, materiaalskakels met die Wits 

watersrand ook betekenisvolle ekonomiese voordele vir klein me= 

taalnywerhede inhou. Die verskillende tipe materiaalinsett e 

is, soos aangedui in paragraaf 4.2.1, nie in besonderhede ont= 

leed nie. 
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Li teratuur stand pun te in parag raaf 3. 3 veronderstel dat klein 

nywerhede, veral weens ho"e eenhe ids koste van ongestandaard i

seerde kleinmaat-aankope, primer op hul plaaslike stedelike om-

gewing vir materiaalinsette gerig is. Die voordele verbonde 

aan materiaalinsette wat deur klein metaalnywerhede vanaf die 

Witwatersrand gekoop word, is dus voldoende om die nadele as 

gevolg van die langer skakelafstand, te oorbrug. Die konsen~ 

trasie van aktiwiteite en veral die groot getal verskaffers van 

materiaal insette binne die Witwatersrand, asook die doel tref

fende vervoerstelsel, is grootliks vir hierdie voordele verant

woordelik. Dit dui gevolglik daarop dat eksterne agglomerasie= 

voordele vir hierdie skakels van belang kan wees. 

Indien die ruimtelike grens van die begrip "plaaslik" ui tgebre i 

word sodat dit die totale PWV-gebied insluit, is die mark-, 

diens-, sowel as materiaalskakels van klein metaalnywerhed e 

sterker as die van groot metaalnywerhede. Volgens Tabel 5.1 is 

daar 'n geringe verskil in die waardes vir materiaal- en diens= 

skakels .Klein metaalnywerhede is egter aansienlik sterker as 

groot metaalnywerhede op die PWV-mark ger ig. Di t toon da t 

klein metaalnywerhede tot 'n groter mate as groot metaalnywer= 

hede met die ekonomie van die PWV-gebied ge1ntegreer is. 

5.2.2 Bestuursvorm 

Die bestuursvorm, soos van toepassing op metaalnywerhede wat by 

hierdie studie ingesluit is, varieer. In die vraelys is daar 

onderskeid gemaak tussen drie bestuursvorme, naamlik: 

Privaatnywerhede [eenmansake of vennootskappe] 

Pr ivaatmaatskappye 

Openbare maatskappye. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is privaat- en openbare 

maatskappye saamgegroepeer en word bulle bloot as maatskappye 

aangedui. 

Die aantal metaalnywerhede, asook die ruimtelike mark-, mater i~ 
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aal- en diensskakels van privaatnywerhede en maatskappye 1 word 

in Tabel 5. 2 aangetoon. 

TABEL 5.2 RUIMTELIKE SKAKELPATRONE MET DIE PWV-SUBSTREKE (AS%) 

VOLGENS DIE BESTUURSVORM VAN METAALNYWERHEDE 

Be stuurs= 

vorm van 

metaal ... 

nywerhede 

Privaa t .... 
nywerhede 
Maatskappye 

Pr ivaat""' 
nywerhede 
Ma a tskappye 

Privaa t: 
nywerhede 
Maatskappye 

Aantal 

12 

27 

12 

27 

12 

27 

Binne PWV-gebied 

I. l 

VDB VAAL WIT I PTA j sub-

! totaal 

l 
Markskakels (%) 

i I I I 
· 5514 12912 1 611

1 
510 ! 9613 

I ! I I 2210 !. 1616 ! 3113 613 ! 7612 
! I I i l 

Materiaalskakels(%) 
j ! 
~ I 

1912 ! 3014 1 4715 
! i 
i I 

5317 i 614 13010 

9912 

96,9 

Diensskakels (%) 
I 

8 813 . 

6 1 ,8 

i, I I l 
5,o 1 613 1 - j 99,6 

Buite Pwv- 'Ibtaal 

gebied 

317 10 0 

2 318 100 

018 100 

31 1 100 

0,4 10 0 

1 ,5 100 21,4 13,4 1 119 1 9815 

------------~------~----~----~----~--~------~------------~--------

Die persentuele waardes in Tabel 5.2 toon dat privaatnywerhede 

sterker plaaslike mark- en diensskakels met vanaerbij lpark het 

as maatskappye. Die markskakels van pr ivaatnywerhede met van .. 

derbijlpark beloop byvoorbeeld 55,4% teenoor die 22,0% van 

maatskappye. Die plaaslike diensskakels daarenteen beloop by. 

voorbeeld 88,3% vir privaatnywerhede en 61,8% vir maatskappye. 

Die bevinding oor beide mark- en diensskakels bevestig gevo l g= 

lik die verwagting dat privaatnywerhede •n groter prioriteit as 

maatskappye aan plaaslike skakels met vanderbijlpark heg. 



- 99 -

Die materiaalskakels verskil van mark- en diensskakels deurdat 

maatskappye sterker as privaatnywerhede plaaslik hiervoor met 

Vanderbij lpark skakel. Die materiaalskakels van maatskappye 

met Vanderb ij lpark be loop byvoorbeeld 53,7% teenoor die 19,2% 

deur privaatnywerhede. Hierteenoor is die materiaalskakels van 

privaatnywerhede met beide die Vaaldriehoek en die Witwaters= 

rand sterker as die materiaalskakels van maatskappye. Die rna= 

teriaalskakels van privaatnywerhede met die Witwatersrand be= 

loop 47,5% en is aansienlik sterker as die plaaslike skakels 

met Vanderbijlpark wat 19,2% beloop. Hierdie bevinding strook 

nie met die verwagting nie en kan daarop dui dat, ongeag die 

langer afstand van materiaalskakels met die Witwatersrand, die 

afleweringsrisiko 1 s verbonde aan hierdie skakels relatief laag 

is. 

Aandeelhouers in privaatnywerhede is aan 1 n groter risiko-ele= 

ment as in maatskappye onderhewig 1 omdat laasgenoemde oor 1 n 

"regspersoonlikheid" beskik en aanspreeklikheid van aandeelhou= 

ers slegs tot hul kapi taal-bydrae beperk is. Die bestuur van 

privaatnywerhede is meestal direk by besluitneming oor materi= 

aalaankope betrokke, sodat die invloed van eksterne-beheer oor 

besluite aansienlik minder as by maatskappye is. Die minimali= 

sering van risiko 1 s is gevolglik 1 n groter onderliggende mo., 

tief in besluitneming by privaatnywerhede as by maatskappye. 

Die vlak van ekonomiese ontwikkeling binne die Witwatersrand en 

veral binne die Sentraal-Rand dui 1 op 1 n stabiele verskaffer= 

sektor. Daar is byvoorbeeld bereken dat die Witwatersrand 

(Johannesburg/Randburg 1 Oos-Rand en Wes-Rand) se bydrae tot die 

nywerheid- en handelsektor van die PWV-gebied in terme van die 

BGP in 1980 onderskeidelik 70% en 84,7% beloop het teenoor die 

17,0% en 3,4% van die vaaldriehoek, insluitend Vanderbijlpark 

[Bureau of Market Research, 1982:8]. 

Die Witwatersrand se vermoe, om in die materiaalbehoeftes van 
1 n verskeidenhe id metaalnywerhede te voorsien, is aansienl ik 

groter as d H~ van die Vaaldriehoek. Die meded ing ing tussen 

verskaffers, die doel treffende pads tel sel en mod erne vervoer-

media dra by tot 1 n doeltreffende voorsieningstelsel waarbinne 
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risiko' s verbonde aan materiaalaankope tot 'n minimum beperk 

is. 

Indien die rui~telike grense van die begrip "plaaslik" uitge= 

brei word sodat die hele PWV-gebied ingesluit word, is die 

mark-, materiaal- en diensskakels van privaatnywerhede volgens 

Tabel 5. 2 deurgaans sterker as die skakel s van maatskappye. 

Die verskil in die waardes vir materiaal- en markskakels van 

privpatnywerhede en maatskappye is egter gering, terwyl dit vir 

markskakels aansienlik groter is.· Hiervolgens is privaatnywer= 

hede dus tot 'n groter mate as maatskappye met die ekonomie van 

die PWV-gebied geintegreer. 

5.2.3 Vestigingsouderdom 

Die tydperk wat metaalnywerhede wat ingesluit is by die onder= 

soek in Vanderbijlpark gevestig is, varieer. Volgens die vrae= 

lys (Bylae A) is hierdie nywerhede in vier kategoriee verdeel 

wat op hulle beurt weens die klein getal nywerhede in sekere 

kategoriee ook tot twee afgeskaal is, naamlik: 

vestigings voor 1970; en 

vestigings na 1970. 

Hoewel bogenoemde datums arbitrir gekies is, is dit belangrik 

om daarvan kennis te neem dat die Vanderbijlparkse metaalbedryf 

reeds in · 1948, met die in bedryfstelling van die geintegreerde 

Yskorwerke, finale beslag gekry het [Pone, 1980:9]. Die meeste 

metaalnywerhede (71 ,0%) wat ingesluit is by hierdie studie, het 

egter na 1970 gevestig. 

Die aantal metaalnywerhede, asook die ruimtelike mark-, materi= 

aal- en diensskakels van ondernemings wat voor en na 1970 ge= 

vestig het, word in Tabel 5. 3 aangetoon. Empiriese gegewens 

van 38 metaalnywerhede is in Tabel 5.3 opgeneem, omdat een ny= 

weraar nagelaat het om aan te dui wanneer die betrokke onder= 
neming gevestig het. 
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TABEL 5.3 RUIMTELIKE SKAKELPATRONE MET DIE PWV-SUBSTREKE (AS%) 

VOLGENS DIE OUDERDOM VAN METAALNYWERHEDE 

Ouderdorn Aantal Binne PWV-gebied Buite PWV- Totaal 

van metaal- gebied 

nywerhede 

I I I I 

VDB IVAAL!WIT /PTA /Sub-

I I I - I totaal 

) l l j 

Markskakels (% ) 

voor 19 70 11 1 61 9 610 3213 11 1 2 6614 3316 100 

Na 1970 27 4312 2619 1516 212 8719 1 21 1 100 

Materiaalskakels (% ) 

voor 1970 11 6215 510 2316 615 9716 214 100 

Na 1970 27 341 1 1817 4315 110 9713 217 100 

' 

Diensskakels (% ) 

voor 1970 11 4'8 1 2 2212 21 1 4 417 9615 315 100 

Na 1970 27 7812 1013 1 1 1 2 - 9917 013 100 

Die persentuele waardes in Tabel 5.3 dui op geweegde waardes wa t 
1 n gemiddeld verteenwoordig van die twee groepe wa t saamgegroe

peer is. Metaalnywerhede wat sedert 1970 gevestig het 1 heg dui= 

delik 1 n groter prioriteit aan plaaslike mark- en diensskakels 

as vestigings voor 1970. 

volgens Tabel 

het gemiddeld 

5.3 bemark metaalnywerhede 

43 1 2% van hul produkte 

wat na 1970 gevestig 

binne vanderbijlpark 1 
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teenoor die 16,9% van ouer nywerbede. Die plaaslike diens

skakels van metaalnywerbede wat na 1970 gevestig bet, beloop 

78,2% teenoor die 48,2% van metaa~nywerbede wat v66r 1970 geves

tig bet. Die gegewens bevestig dus die verwagting dat jonger 

nywerbede 'n groter prioriteit aan plaaslike skakels beg as ouer 

nywerbede. 

Die materiaalskakels is egter weer eens die uitsondering. VOl= 

gens Tabel 5. 3 kry metaalnywerbede wa t voor 1970 gevestig bet, 

gemiddeld 62,5% van bul materiaa.linsette vanaf vanderbij lpark, 

teenoor die 34,1% van metaalnywerbede wat na 1970 gevestig bet. 

r.aasgenoemde syfer is verder aansienlik laer as die vir mate

riaalinset t e vanaf die Witwatersrand wat 43,5% beloop. Hierdie 

bevinding strook nie met die verwagting nie. Dit kan onder meer 

daarop dui dat die kennis van nyweraars in die jonger nywerbede 

nie noodwendig beperk is tot verskaffers van materiaalinsette 

wat plaaslik in vanderbijlpark gevestig is nie. 

standpunte in paragraaf 3.3 veronderstel dat besluitnemers by 

ouer nywerbede 'n meer uitgebreide kennis oor skakelalternatiewe 

bet as wa t die geval is by jonger nywerbede. Skakeltendense 

word gevolglik dienooreenkomstig be'invloed. Nywerhede wat ver= 

skuif is egter 'n uitsondering omdat bulle nog vir 'n tydperk 

bul oorspronklike skakelpatrone bebou. Dit is egter nie bekend 

boeveel van die metaalnywerbede wat by bierdie studie ingesluit 

is vroeer in die Witwatersrand gevestig was nie. Die feit dat 

jonger nywerbede relatief sterk met die Witwatersrand in die be: 

sonder skakel, is 'n verdere aanduiding van die gebied se sterk 

invloed. 

Indien die skakeltendense binne die bele PWV-gebied in bereke.,.. 

ning gebring word, is dit opvallend dat beide ouer en jonger ny ..... 

werbede verreweg die grootste persentasie materiaal insette en 

dienste binne genoemde gebied aankoop. Dit is egter opvallend 

dat ouer nywerbede beduidend meer markte bui te die PWV-gebied 

bet as jonger nywerbede. 
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5 • 2 • 4 Sam eva t t i ng 

Die anpiriese gegewens bevestig slegs gedeeltelik die hipotese 

dat klein, privaatmetaalnywerhede, wat slegs vir 'n kort tydperk 

in vanderbijlpark gevestig is, 'n groter prioriteit aan plaas: 

like skakels heg as groot maatskappye wat reeds vir 'n lang tyd

perk in hierdie ligging gevestig is. Die klein, jonger privaat

metaalnywerhede heg deurgaans 'n groter prioriteit aan mate ... 

riaalskakels met die Witwatersrand as met vanderbijlpark. Hier= 

die skakels is terselfdertyd ook sterker as die materiaalskakels 

van groot, ouer maatskappye met die Witwatersrand. Dit dui ge= 

volglik daarop dat die aard van metaalnywerhede nie noodwendig 
• 

'n sleutelindikator van hierdie nywerhede se skakelpatrone is 

nie. 

Dit word veronderstel dat die skakeltendense van klein, jonger 

privaatnywerhede_, as gevolg van ekonomiese en deels ook behavio= 

ristiese oorwegings, sterk op die plaaslike gebied gerig is 

waarbinne hierdie nywerhede gevestig is. Die sterk skakeling 

van bogenoemde metaalnywerhede vir materiaalinsette met die wit= 

watersrand dui daarop dat genoemde gebied bepaalde voordele vir 

hierdie nywerhede inhou. 

Die konsentrasie van nywerheids- en handelsaktiwiteit~ is be .. 

tekenisvol groter binne die Witwatersrand as binne die vaaldrie~ 

hoek (paragraaf 5.2.2). Hiervolgens bied die Witwatersrand PO= 

tensieel meer alternatiewe vir die aankoop van materiaalinsette 

deur metaalnywerhede as die Vaaldriehoek. Die sterk skakeling 

met die Witwatersrand vir materiaalinsette deur klein, privaat= 

nywerhede, wat slegs vir 'n kort tydperk in vanderbijlpark ge= 

vestig is, asook deur Projek A- en B-nywerhede (paragraaf 

4.2.1), kan daarop dui dat hierdie skakels potensieel ook 

eksterne agglomerasievoordele insluit. 

Die vinnige verskaffing van insette, waarna in paragraaf 4.3.2 

verwys is as die belangrikste rede waarom nyweraars by hul hui: 

dige verskaffers aankoop, is onder meer een voordeel wat moont= 

lik met eksterne agglomerasievoordele verbind kan word. Tydens 
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die empiriese opname in Vanderbijlpark het verskeie nyweraars 

byvoorbeeld aangedui dat aflewering vanaf Johannesburg dikwels 

op dieselfde dag geskied as wat bestell ings geplaas word. Be

newens ekonomiese voordele, word die onsekerheidsfaktor betref= 

fende materiaalverskaffing dus ook beperk. Hierdie faktor is 

gevolglik 'n verdere voordeel wat met !anger materiaalskakelaf= 

stande binne die metropool geassosieer word. 

Die bev ind ings in hierd ie gedeel te toon dat eksterne omgewing S= 

faktore die skakeltendense van sekere metaalnywerhede beinvloed. 

Di t het onder meer tot gevolg dat nywerheidskakels en die ge= 

paardgaande eksterne agglomerasievoordele binne metropolitaanse 

gebiede, nie noodwendig beperk is tot die plaaslike gebiede 

waarbinne nywerhede gevestig is nie. Die minimal iser ing van 

skakei-afstande is gevolglik nie noodwendig 'n inherente neiging 

by alle metaalnywerhede wat binne 'n metropolitaanse gebied ge= 

vestig is nie. 

Die invloed van stedelike konsentrasie (eksterne omgewingsfakto= 

re) op skakel t endense word in die volgende gedeelte verder ont= 

leed. 

5.3 Intra-metropolitaanse ontwikkeling en skakeltendense 

As hipotese 2 is dit gestel dat: 

* Stedelike omgewings met die grootste konsentrasie 

van aktiviteite en wat deel vorm van dieselfde me= 

tropolitaanse gebied, het die grootste potensiaal 

vir nywerheidskakeling. 

Die konsentrasie van aktiwi tei te word in hierd ie gedeel te aan 

die hand van twee parameters bepaal, naaml ik ekortomiese en be= 

volkingskonsentrasie. Die waardes vir ekonomiese en bevolkings= 

konsentrasie dui onder meer ook op die skakelpotensiaal van 'n 

intra-metropolitaanse ligging en kan dus in die Huff-model, soos 

bespreek in paragraaf 3. 3, gebruik word. Hierdie waardes kan 
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terselfdertyd ook gebruik \ttUrd as 'n indirekte maatstaf vir ek= 

sterne agglomerasievoordele wat potensieel by 'n spesifieke lig= 

ging aanwesig is. 

Standpunte in paragraaf 3.3 veronderstel dat die skakeltendense 

van metaalnywerhede wat binne vanderbijlpark gevestig is, met 

die onderske ie stedel ike angewing s binne die PWV-gebied, deur 

veral twee faktore belnvloed word, naamlik: 

Die skakelpotensiaal van die onderskeie stedelike omgewings; 

Die afstand waaroor metaalnywerhede moet skakel. 

Die Huff-model inkorporeer bogenoemde veranderlikes en word in 

hierdie gedeelte gebruik om 'n indeks te bereken wat op verwagte 

skakelpa trone du.i waarmee die werkl ike skakelpa trone verg elyk 

kan word om sodoende bogenoemde hipotese vollediger te veri:: 

fieer. 

Die PWV-gebied bestaan uit verskillende stedelike gebiede (omge= 

wings} waarbinne aktiwiteite met verloop van tyd in 'n meerdere 

of mindere mate gekonsentreer het. Die ruimtelike groepering 

van hierdie gebiede kan volgens paragraaf 1 .5 in vyf substreke 

verdeel word. Stedelike ontwikkelin~ tussen veral die Sentraal

Rand en d i e Cbs-Rand, asook in 'n mindere mate tussen die Sen= 

traal-Rand en Wes-Rand, is grootliks aaneengeskakel (Figuur 

1.1}. Vir doeleindes van hierdie gedeelte is daar gevolglik be= 

slui t an die verdel ing soos voorgestel in paragraaf 4. 1. 4 te 

volg. Dit beteken dat, met die uitsondering van vanderbijlpark, 

stedelike angewings met intra-metropolitaanse substreke geas= 

sosieer word. 

Die konsentrasie van aktiwiteite binne elke substreek is volgens 

die BGP- (die primere sektor uitgesluit} en die Blanke bevol= 

kingsyfer bereken. Tabel 5.4 toon 'n duidelik verskil tussen 

die konsentrasie van aktiwiteite binne die onderskeie substreke. 
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TABEL 5.-4 KONSENTRASIE VAN AKTIWITEITE BINNE DIE PWV-SUBSTREKE 
GEDURENDE 1980 

PWV-SUBSTREKE 

VDB VAAL WIT PTA 

BGP-syfer (die pr imere 681,3 1173,7 13396,1 3593,1 
sektor uitgesluit) 
(R 1 milj.) 

BGP-syfer as % van to tale 3,6 6,2 7 1 ' 1 1 9' 1 
BGP van die PWV-gebied 

Blanke bevolkingsgetalle 61 '9 97,5 1215,2 410,0 
( I 000) 

Blanke bevolkingsgetalle 3,5 5,4 68' 1 23,0 
as % van totale blanke 
bevolking van die PWV-ge-
bied 

Bron: Bureau of Market Research, 1982:8,18 

Die bydrae van die primere sektor tot die BGP-syfer is buite re

kening gelaat omdat · di t streng gesproke nie as 'n intra-stede

like aktiwiteit beskou kan word nie en volgens die standpunt in 

paragraaf 2.1, vee! eerder konsentrasie as agglomerasie bewerk

stell ig. Die Blanke bevolkingskomponent is gebruik omdat die 

grootste deel van die geskoolde arbeidsmag wat by intra-stede-

1 ike aktiwi tei te betrokke is, ui t hierd ie groep getrek word. 

Weens pol i tieke faktore, wat nie in die verhandeling verder ont

leed word nie, kan dit aanvaar word dat die ruimtelike versprei

d ing van die Blanke bevolkingskomponent tot 1 n groter mate as 

die ander bevolkingsgroepe ooreenstem met die konsentrasie van 

intra-stedelike aktiwiteite binne die onderskeie PWV-substreke. 

Die afstande wa t metaal nywerhede vir insette en ui tset te moet 

skakel, wissel. Vir die doeleindes van die studie is hierdie 

afstande gebaseer op benaderde padafstande. Tabel 5.5 toon die 

afstande wat met nywerheidskakels geassosieer word vir die on

derskeie PWV-substreke. 
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TABEL 5. 5 GEMIDDELDE PADAFSTANDE SOOS GEASSOSIEER MET NYWER
HEIDSKAKELS VIR DIE PWV-SUBSTREKE 

-
PWV-SUBSTREKE 

VDB VAAL WIT PTA 

Gemiddelde padafstande (km) 7 14 60 130 

' 

Bron: Soos gemeet. 

Die syfers in Tabel 5.5 vir Vanderbijlpark, is bereken deur die 

gemiddelde padafstande vanaf die sentrale gebied na die twee 

verste nywerheidsgebiede, naamlik die Yskor-terrein en NW7, te 

bepaal. Die syfers vir die ander gebiede is bereken deur die 

gemiddelde padafstande te bepaal tussen die sentrale gebied van 

vanderbijlpark en die sentrale gebiede van: 

vereeniging en Sasolburg (VAAL); 

Johannesburg en Germiston (WIT): 

Pretoria en Silverton (PTA). 

Bogenoemde munisipale gebiede is gekies omdat hulle die belang"" 

rikste nywerheids- en bevolkingskonsentrasiegebiede binne die 

onderskeie substreke is. 

5.3.1 Stedelike konsentrasie 

Verreweg die grootste konsentrasie van ekonomiese aktiwiteite en 

bevolking binne die PWV-gebied sentreer binne die Witwaters"" 

rand. Die inligting in Tabel 5.4 toon dat die gebied se BGP 

(mynbou uitgesluit) en die Blanke bevolking gemiddeld 71,1% en 

68,1% van die totaal van die PWV-gebied uitmaak. Die potensiaal 

van die gebied om eksterne agglomerasievoordele te genereer en 

nywerheidskakeling te bevorder is dus aansienlik groter as die 

vermoe van die ander substreke. 
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Die afstand tussen die Witwatersrand en Vanderbijlpark, is vol= 

gens Tabel 5o 5 gemiddeld 60 kmo Hierd ie syfer is klein ind ien 

d it met die syfer van 240 km, soos vermeld in paragraaf 3 0 3, 

waaroor eksterne agglomerasievoordele binne metropolitaanse ge= 

biede oorgedra kan word, vergelyk word o Inaggenome die bevin

ding in paragraaf 5o2, dat sekere metaalnywerhede sterk op die 

Witwatersrand vir materiaalinsette gerig is, bestaan daar reeds 

sterk aanduidings van die Witwatersrand se potensiaal om nywer= 

heidskakeling te bevorder. 

Die BGP- en Blanke bevolkingsyfers in Tabel 5.4, en die afstand= 

waardes in Tabel 5. 5, is in die Huff-model gebruik om indeks=

waardes te bereken wat as aanduiding gebruik kan word om die 

· skakelpotensiaal van die onderskeie PWV-substreke vir die me= 

taalnywerhede te vergelyk ( Bylae C) • Faktore soos byvoorbeeld 

di~ voorkeure van nyweraars betreffende aankope en verkope, be= 

paalde voor- en nadele van skakeling met die onderskeie substre= 

ke, die tydsduur van ritte en die invloed van kongestie is dus 

nie in die model ingebou nieo Vir die doeleindes van hierdie 

studie is die gebruik van bogenoemde inligting egter voldoendeo 

Die indekswaardes wat in Bylae C bereken is, asook die gemiddel= 

de skakelwaardes van metaalnywerhede in Vanderbijlpark met die 

PWV-substreke, word in Tabel 5.6 aangetoono 

TABEL 5o 6 INDEKSWAARDES VOLGENS DIE HUFF-MODEL EN DIE GEMID= 
DELDE SKAKELWAARDES VAN METAALNYWERHEDE (AS %) VOL= 
GENS DIE PWV-SUBSTREKE 

PWV-SUBSTREKE 
~. 

VDB VAAL WIT PTA 

BGP-indekswaardes 0,23 0, 19 0,52 0,06 
Bevolking-indekswaardes 0,23 0, 18 0,52 0,08 
Markskakelwaardes 38,0 2 1 '0 1 9, 0 4,0 
Materiaalskakelwaardes 40,0 15,0 38,0 4,0 
Diensskakelwaardes 71 '0 13,0 13,0 2,0 

Die materiaal-, diens- en markskakelwaardes in Tabel 5o6 is re= 

kenaarmatig bereken en dui op 'n gemiddeld van die skakeltenden= 

se van metaalnywerhede wat ingesl ui t is by die stud ie met die 

onderskeie PWV-substreke. 
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Volgens Tabel 5.6 toon die indekswaardes vir die onderskeie sub= 

streke, soos bereken aan die hand van die BGP- en Blanke bevol

kingsyfers, duidelik dieselfde neiging. Hiervolgens behoort die 

skakeltendense van metaalnywerhede binne Vanderbijlpark met die 

Witwatersrand aansienlik sterker te wees as skakels met Vander• 

bijlpark self . Nywerheidskakels met die Vaaldriehoek en Groter 

Pretoria behoort onderskeidelik die swakste te wees. 

Die gemiddelde skakelwaardes van metaalnywerhede met die onder= 

skeie PWV-substreke, strook volg~ns Tabel 5.6 nie met die vera 

wagting volgens die indekswaardes nie. Ten opsigte van al drie 

die verskillende skakeltipes, naamlik mark-, materiaal- en 

d iensskakel s, word daar die sterks te met Vanderbi j lpark ge= 

skakel. 

Die mark- en diensskakels van metaalnywerhede is betekenisvol 

sterker met Vanderbijlpark as met die ander PWV-substreke. Daar 

is verder 'n geringe verskil tussen die waardes vir markskakels 

met die vaaldr iehoek (Vanderbij lpark ui tgeslui t) en die Wit= 

watersrand, terwyl die diensskakelwaardes vir genoemde gebiede 

d ieselfde is ( Tabel 5. 6). Volgens die indekswaardes in Tabel 

5.6 is die skakelpotensiaal van die Witwatersrand egter aansien= 

lik sterker as die van die vaaldriehoek. 

Die gemiddelde waardes vir materiaalskakels beloop onderskeide= 

lik 40,0% vir Vanderbijlpark en 38,0% vir die Witwatersrand (Ta= 

bel 5.6). Hierdie bevinding stem ook nie ooreen met die verwag= 

ting volgens die indekswaardes nie. Die materiaalskakels vir 

die Vaaldriehoek en Groter Pretoria het, soos verwag, die laag= 

ste waardes. 

5.3.2 Samevatting 

Die bevinding in die voorafgaande gedeelte bevestig nie die hi= 

potese dat stedelike omgewings met die grootste konsentrasie van 

aktiwi tei te, en wat deel is van diesel fde metropol i taanse ge= 

bied, die grootste potensiaal vir nywerheidskakel ing het nie. 

Die metaalnywerhede in Vanderbijlpark skakel ten opsigte van rna= 
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teriaal-, mark- sowel as diensskakels gemiddeld die sterkste met 

vanderbijlpark self. 

Die konsentrasie van aktiwiteite, volgens beide die BGP- en 

Blanke bevolkingsyfers, is onderskeidelik die kleinste in van

derbijlpark en die grootste in die Witwatersrand (Tabel 5.4). 

Hi ervolgens beskik die Witwatersrand dus oor 1 n aansienl ik gro= 

ter potensiaa'l asook vermo·e as vanderbij !park om eksterne agglo .. 

merasievoordele te genereer. 

Daar is in paragraaf 5.3.1 aangedui dat die afstand tussen van ... 

derbijlpark se metaalnywerhede en die Witwatersrand, klein is in 

vergelyking met die afstand waaroor eksterne agglomerasievoor= 

dele potensieel binne 1 n metropoli taanse gebied oorgedra kan 

word. Eks t erne agglomerasievoordele wa t binne die Witwatersrand 

gegenereer word, kan gevolglik nywerheidsontwikkeling binne van= 

derbij lpark betekenisvol be1nvloed. Terselfdertyd dra hierdie 

voordele by om die inersiekrag van afstand op die skakeltendense 

van metaalnywerhede in vanderbijlpark met die Witwatersrand, te 

verminder. 

Die i ndekswaardes wat volgens die Huff-model bereken is, b eveS= 

tig die redenasie dat die Witwatersrand die grootste potensiaal 

vir nywerheidskakeling bied. Hierdie bevinding strook terself= 

dertyd met die teoreties-gefundeerde redenasie oor die Wit= 

watersrand se potensiaal om eksterne agglomerasievoordele te 

g enereer. Ongeag die groter po tensiaal van die Witwatersrand 

vir nywerheidskakels, asook vir eksterne agglomerasievoordele, 

heg metaal nywerhede volgens hul gemiddelde skakelwaardes 1 n gro= 

ter prioriteit aan plaaslike skakels met vanderbijlpark. 

Die rede vir bogenoemde bevinding kan toegeskryf ....ord aan die 

gebruik van gemiddelde skakelwaardes ( saamgevoegde skakeldata) • 

Sodanige data het tot gevolg dat bepaalde tendense, wat moontlik 

verband hou met eksterne agglomerasievoordele, nie presies be= 

paalbaar is nie. oaar is byvoorbeeld in paragrawe 4.2 en 5.2 

aangetoon dat sekere metaalnywerhede primer materiaalinsette 

vanaf die Witwatersrand aankoop. Hierdie skakels kan potensieel 
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eksterne agglomerasievoordele weerspieel. Die saarngevoegde data 

toon egter hoogstens dat die waardes vir materiaalinsette · nie 

progressief afneem narnate die afstand vanaf vanderbij lpark toe= 

neem nie. 

Bogenoemde bevinding bevestig dus die redenasie in paragrawe -

2.5 en 3 • 3 dat saarngevoegde data OOr nywerheidskakels nie VOl= 

doende is om eksterne agg lomeras i evoordel e te onder soek ni e. 

Die ontleding van nywerheidskakels op 'n indiwiduele basis kan 

meer bevredigende resultate in die verband lewer. SOdoende kan 

sekere vereistes gestel word waaraan nywerheidskakels moet vol= 

doen alvorens hulle met eksterne agglomerasievoordele in verband 

g ebr ing \\0 rd. 
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. 6. TOETSING VAN PRIMERE HIPOTESES 

[Die koppeling van nywerheidskakels en eksterne agglomera= 

sievoordele] 

6.1 Inleiding 

Die twee pr imere hipoteses wat in paragraaf 3. 4 ontwikkel is, 

word beide onderle deur die redenasie dat betekenisvolle nywer= 

heidskakels as aanduiding kan dien vir eksterne agglomerasie= 

voordele. Bepaalde afsnypunte vir skakelwaardes en skakelaf= 

stande is as maatstaf vir hierdie skakels gestel. Nywerhede 

waarvan die skakelwaardes aan hierdie vereiste voldoen, word as 

agglomerasie-georienteerd beskryf. 

Die doel van hierdie hoofstuk is eerstens om die vlak van agglo= 

merasie-orientasie van metaalnywerhede in vanderbijlpark te be= 

paal. Hierna word die skakelwaardes van agglomerasie-georien= 

teerde metaalnywerhede gebruik om die relatiewe belangrikheid 

van die onderskeie komponente van eksterne agglomerasievoordele 

vir metaalnywerhede in Vanderbijlpark aan te dui. 

6.2 Agglomerasie-orientasie van metaalnywerhede 

As hipotese 3 is dit gestel: 

* Die meerderheid metaalnywerhede in 'n agglomerasiege= 

bied, voldoen ten opsigte van beide materiaal- en mark= 

skakels, aan die vereistes vir agglomerasie-orien= 

tasie. 

Die vereistes vir agglomerasie-orientasie waarna in die hipotese 

verwys word, is in paragraaf 3. 4 aangetoon. Daar word vereis 

dat metaalnywerhede in Vanderbijlpark minstens: 

Vyf-en-sestig persent (65%) van hul produkte aan ander ny= 

werhede binne 'n radius van 90 km (binne VDB, VAAL, en WIT) 

bemark; en 

Vyf-en-dertig persent (35%) van hul materiaalinsette vanaf 

ander nywerhede binne 'n radius van 50 km (binne VDB en 

VAAL) aankoop. 
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Bogenoemde benadering strook dus met die standpunt na aanleiding 

van die twee sekondere hipoteses, deurdat dit neerkom op 'n ont= 

leding van nywerheidskakels op 'n indiwiduele basis. Die ska= 

kelafstande maak verder ook voorsiening vir die standpun t da t 

nywerheidskakels en gepaardgaande eksterne agglomorasievoordele 

nie noodwendig beperk is tot die plaaslike stedelike gebied 

waarbinne nywerhede gevestig is nie. 

Die snypuntwaardes het op direkte mark- en materiaalskakels tus= 

sen nywerhede betrekking. Direkte skakels tussen nywerhede 

weerspieel slegs een aspek van eksterne agglomerasievoordele. 

In paragraaf 3.4 is aangedui dat skakeling met ander stedelike 

sektore of akt iwi tei te, soos byvoorbeeld aankope of verkope aan 

die klein-/groothandelsektor, ook op aspekte van eksterne agglo= 

merasievoordele kan dui. 

Die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede sal in hierdie 

gedeelte ge1dentifiseer word deur op 'n indiwiduele basis, eers

tens die direkte skakelwaardes tussen nywerhede, en tweedens, 

die skakels met verskillende stedelike aktiwiteite of sektore 

met bogenoemde snypuntwaardes te vergelyk. 

6.2.1 Skakels met ander nywerhede 

Die materiaal- of markskakelwaardes van me t aalnywerhede in van= 

derbijlpark, wat aan die genoemde vereistes vir agglomerasie

orientasie voldoen, is in Tabel 6.1 met 'n asterisk(*) aange

dui. Hierdie waardes is bepaal deur die verskil te bereken tus

sen die werklike materiaal- of markskakelwaardes van indiwiduele 

metaalnywerhede binne die ruimtelike grense, soos aangedui in 

paragraaf 6.2, en die toepaslike snypuntwaardes. In die geval 

van materiaalskakels kan die waardes dus wissel van nul tot 65% 

en vir markskakels van nul tot 35%. Die metaalnywerhede in 

Tabel 6.1, met positiewe waardes vir beide materiaal- en mark= 

skakels, kwal if iseer as agglomerasie-geor ienteerd en word met 

twee asteriske (**) aangedui. 
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TABEL 6. 1 AGGLOMERASIE-GEORieNTEERDE METAALNYWERHEDE VOLGENS 
SKAKELS MET ANDER N YWERHEDE 

Geval werkl ike materiaal ... Werkl ike markskakels 
no. skakels min snypun t= min snypun twaard e (6 5%) 

waarde( 3 5%) 

MP-nywerhede 1 42** 23** 
2 65* -46 
3 65* -7 

' 4 65* -27 
5 65* -
6 - 35* 
7 43* -1 7 
8 58* -
9 65* -

1 0 38** 6** 
1 1 65* -4 9 

Projek A- 12 - -1 6 
nywerhede 13 - 35* 

14 - -4 3 
15 - -31 
16 - 31* 
17 - 31* 
18 - 24* 
1 9 ... 34* 
20 - 3* 
21 23* -7 
22 36* -55 
23 - 35* 
24 -32 -4 2 
25 - -1 
26 - 19* 
27 - 6* 
28 -14 -57 
29 - 1 * 
30 - 26* 
31 - -9 
32 - 31* 
33 - 31* 
34 - -23 
35 - -

Proj ek B- 36 -31 -51 
nywerhede 37 - -2 3 

38 - -38 
39 - -6 0 

Die gegewens in Tabel 6.1 toon dat sestien (4 1,0%) metaalnywer= 

hede meer as 65% van hul produkte aan ander nywerhede binne van= 
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derbijlpark, die vaaldriehoek en die Witwatersrand bemark. Die 

meerderheid, naamlik dertien van hierdie nywerhede, kwal ifiseer 

as Projek A- en drie as MP-nywerhede. Metaalnywerhede wat meer 

as 35% van hul materiaalinsette vanaf ander nywerhede binne van= 

derbij lpark en die vaaldriehoek aankoop, beloop twaalf (31%). 

Hiervan is tien MP-nywerhede en die res Projek A-nywerhede. 

oaar is 'n defini tiewe aanduiding da t ander nywerhede, of as 

verskaffers van materiaalinsette, of as verbruikers van produk= 

te, vir metaalnywerhede van belang is. Die g egewens l.n Tabe 1 

6.1 toon byvoorbeeld dat MP-nywerhede oorwegend op aankope vanaf 

ander nywerhede, en Projek A-nywerhede op verkope aan ander nys 

werhede gerig is. Dit bevestig egter die standpunt in paragraaf 

6.2 (wat verwys na paragraaf 3.4), dat daar meriete in is om, 

benewens vir skakeling met ander nywerhede, ook voorsiening te 

maak vir skakeling met ander stedelike aktiwiteite of sektore. 

Daar is volgens Tabel 6.1 slegs twee metaalnywerhede (twee as= 

teriske) in vanderbij lpark, wat ten opsigte van beide mark- en 

materiaalskakels met ander nywerhede, aan die vereistes vir ag= 

glomerasie-orientasie voldoen. Albei is MP-nywerhede wat hul 

materiaalinsette uitsluitlik vanaf Yskor aankoop. Een van hier= 

die nywerhede bemark sy produkte aan nywerhede wat hoofsaaklik 

binne die vaaldriehoek, vanderbijlpark ingesluit, gevestig is, 

terwyl die ander hoofsaaklik bemark aan een nywerheid wat binne 

die . Sentraal-Rand gevestig is. 

6.2.2 Skakels met verskillende stedel i ke aktiwiteite 

Die materiaal- of markskakels van metaalnywerhede met stedelike 

aktiwiteite of sektore, soos byvoorbeeld ander nywerhede, groot= 

en kleinhandel, spesialishandel of die algemene publiek, wat aan 

die vereistes vir agglomerasie-orientasie voldoen, word in Tabel 

6.2 met 'n asterisk (*) aangetoon. Hierdie skakels is ge1denti= 

fiseer deur dieselfde metode, soos aangedui in paragraaf 6.2.1, 

te gebrui k . Metaalnywerhede, waarvan be ide die materiaal- en 

markskakels aan die vereistes vir agglomerasie-orientasie vol: 
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doen, word vir doeleindes van hierd ie studie as agg lomerasie

georiemteerd beskou, en is met twee asteriske (**) aangedui. 

TABEL 6.2 

MP-nywerhede 

i 

Projek A-
nywerhede 

Projek B-
nywerhede 

AGGLOMERASIE-GEORieNTEERDE METAALNYWERHEDE VOLGENS 

SKAKELS MET VERSKILLENDE STEDELIKE AKTIWITEITE 

Geval Werklike materiaal- Werklike markskakels 
no. skakels min snypunt- min snypuntwaarde 

waarde(-35%) (-65%) 

1 45** 26** 
2 65* -46 
3 65* -7 
4 65* -27 
5 65** 13** 
6 -19 35* 
7 43** ; 19** 
8 58* -60 
9 65* -27 

10 38** 6** 
1 1 65* -49 

12 1* -16 
1 3 10** 35** 
14 56** 31** 
15 26* -31 
16 1** 31** 
17 -24 31* 
1 8 53** 31** 
19 - 34* 
20 -32 3* 
21 23* -7 

l 22 36* -22 

l 
23 -27 35* 
24 -32 -42 I 25 -4 7* 

! 26 -19 19* I l 27 -17 6* 

I 
I 

28 -14 -16 I 
29 -17 1 * i 

! ! 

30 61** 26** ! 
31 5** i 14** I 

I 
I 

32 41** 31** I 

33 65** I 31** I 
34 51** 19** 
35 - 35* 

36 I -9 31* 
37 23** 31** 
38 -19 31* 
39 -14 19* 
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Tabel 6.2 toon dat sewe en twintig (69%) metaalnywerhede meer as 

65% van hul produkte binne vanderbijlpark, die vaaldriehoek en 

die Witwatersrand bemark. Metaalnywerhede, wat meer as 35% van 

hul materiaalinsette vanaf die vaaldriehoek, vanderbijlpark in= 

gesluit, aankoop, beloop vier-en-twintig (62%). oaar is in to .... 

taal veertien ( 36%) metaalnywerhede wa t ten ops igte van be ide 

materiaal- en markskakels aan die vereistes vir agglomerasie

orientasie voldoen. 

Die bevinding dat slegs 36% van ·die metaalnywerhede in Vander= 

b ij lpark as agglomerasie-georiEmteerd kwal i fiseer, is teen die 

verwagting in relatief laag vir nywerhede wat binne 'n metropo-= 

litaanse gebied gevestig is. Dit beteken gevolglik dat eksterne 

agglomerasievoordele, wat met betekenisvolle nywerheidskakels 

geassosieer word, relatief onbelangrik vir die meeste metaal-: 

nywerhede in vanderbijlpark is. Een voor die hand-liggende rede 

vir bogenoemde bevinding kan verband hou met die feit dat die 

snypunte vir skakelwaardes te hoog of afstandwaardes te beperk 

is. 'n Aanpassing van die snypuntwaardes is egter moeilik omdat 

dit nie sinvol gewysig kan word sonder dat die nodige ekonomiese 

ontledings, waarna in paragraaf 3.4 verwys is, gedoen is nie. 

oa ar is nie 'n besondere sterk tend ens waarneembaar wa t daarop 

dui dat metaalnywerhede van sekere produksiegroepe meer agglo= 

merasie-geori'enteerd is as ander nie. Volgens 'Tabel 6. 2 is re= 

spektiewelik 38,0% van die Projek A-nywerhede, 36,0% van die 

MP-nywerhede en 25,0% van die Proj ek B-nywerhede agglomerasie

georienteerd. Die bevinding oor Projek B-nywerhede kan verband 

hou met hul diensgerigte karakter, wat daartoe bydra dat hulle 

eerder mark- as agglomerasie-georienteerd is. 

Die aard van agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede, soos 

aangedui in Tabel 6.3, stem grootliks ooreen met kenmerke wat 

geassosieer word met nywerhede wat 'n prioriteit aan eksterne 

agglomerasievoordele heg. 



TABEL 6. 3 

Nywe rheid S= 

g roepe 

MP-nywerhede 

Proj ek A-

Proj ek B-

TOtaal 
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DIE AARD VAN AGGLOMERASIE-GEORieNTEERDE METAAL= 
NYWERHEDE VOLGENS NYWERHEIDSGROEPE 

vestig ings 

Aantal Bestuursvorm Grootte ouderdom 

Pr ivaat- Maat- <100 :>100 voor Na 

nywerhede skappye Werkers werkers 197 0 197 0 
' 

4 - 4 1 3 3 1 

9 5 ·4 8 1 - 9 

1 - 1 1 - - 1 

14 5 9 10 4 3 11 

Die gegewens in Tabel 6.3 toon dat die meerderheid agglomera= 
,• 

sie-geori'E~nteerde metaalnywerhede, naamlik elf, sedert 1970 in 

vanderbijlpark gevestig het. Tien van die nywerhede het minder 

as 100 werkers in diens. Bogenoemde bevinding strook dus met 

die standpunt dat nywerhede wat oorwegend jonk en klein is, 'n 

groter prioriteit, as ouer en groot metaalnywerhede, aan ekster= 

ne agglomerasievoordele heg. Die bevinding oor bestu ur svorm 

toon dat meer maatskappye as privaatnywerhede agglomerasie

georienteerd is. 

6. 2.3 samevatting 

Die empiriese gegewens bevestig nie die hipotese dat die meer= 

derheid metaalnywerhede in vanderbijlpark, ten opsigte van beide 

mark- en materiaalskakels, aan die vereistes vir agglomerasie

orientasie voldoen nie. Daar is byvoorbeeld bevind dat slegs 5% 

van die metaalnywerhede op grond van skakeling met ander nywer

hede as agglomerasie-georienteerd kwalifiseer, terwyl 36% kwali~ 

fiseer indien skakeling met verskillende aktiwiteite in bereke= 

ning gebring ~rd. Die belangrikheid van eksterne agglomerasie= 

voordele, wat weerspieel word deur die materiaal- en markskakels 

van metaalnywerhede, voldoen gevolglik nie aan die verwagting 

nie. 
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Daar kan verskeie redes voor aangevoer word waarom eksterne ag= 

glomerasievoordele vir die meerderheid metaalnywerhede in van= 

derbij lpark onbelangrik is. Hierdie redes sluit onder meer in: 

Die ligging van vanderbij l park binne die rand van die PWV

gebied. oaar is in paragraaf 3. 3 aangedui da t die omvang 

en dus noodwendig ook die invloed van eksterne agglomera"" 

sievoordele afneem, namate die afstand vanaf die gekonsen= 

treerde sentrale gebied van stede toeneem. Die gemiddelde 

padafstand vanaf die Witwatersrand na Vanderb ij lpark is in 

Tabel 5. 5 as 60 km aangedui. Volgens die snypuntwaardes 

vir agglomerasie-orientasie kan eksterne agglomerasievoor= 

dele, wat binne die Witwatersrand gegenereer is, indiwi= 

duele metaalnywerhede in vanderbijlpark dus slegs deur hul 

markskakels bereik. Materiaalskakels met die Witwatersrand 

val buite die afstandsperk wat deur die snypuntwaardes ge= 

stel \\Ord. 

Die beperkte omvang van stedel ike konsentrasie binne die 

vaaldriehoek, vanderbijlpark ingesluit. Die bydrae van ge= 

noemde gebiede tot die BGP (primere sektor uitgesluit) en 

van die Blanke bevolking binne die PWV-gebied, is volgens 

Tabel 5.4 onderskeidelik 9,8% en 8,9%. Die skakelpoten= 

siaal van hierdie substreel:, asook sy vermo·e om eksterne 

agglomerasievoordele te genereer, is gevolglik beperk in 

vergelyking met byvoorbeeld die Witwatersrand. Die mate= 

riaal- en markskakels van metaalnywerhede met die vaaldrie= 

hoek, vanderbijlpark ingesluit, is dus meestal swakker as 

wa t nodig is om eksterne agglomerasi~voordele te weer= 

spieel. 

Die oorheersing van die vaaldriehoek, vanderb ij lpark i ng e= 

sluit, se plaaslike ekonomie, deur enkele basiese nywer= 

heidsektore. Dit het onder meer sterk enkelgerigte skakel= 

tendense by metaalnywerhede tot gevolg. MP-nywerhede ska= 

kel byvoorbeeld sterk vir materiaalinsette met ander plaas= 

like nywerhede in vanderbijlpark. Hierteenoor is Projek 

A-nywerhede sterk op plaaslike verkope aan ander nywerhede 
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gerig. Indien die plaaslike ekonomie, en veral die handel= 

sektor uitbrei, kan die probleem van enkelgerigte skakel== 

tendense ondervang word. Sodoende kan die omvang van 

plaaslike skakels, deur veral die klein, jonger metaalny= 

werhede, wat volgens Tabelle 5.1 en 5.3 meer as 60% van die 

metaalnywerhede in Vanderbi j lpark uitmaak, toeneem. 

Bogenoemde bevinding word ook deur die nywerheidsgroei binne die 

vaaldriehoek weerspieel. Om hierdie standpunt te staaf is die 

formule, soos gebaseer op die benadering van Marcus [1965], om 

die invloed van eksterne agglomerasievoordele op nywerheidsgroei 

by 'n spesifieke ligging te bepaal, gebruik {Paragraaf 2.4.2). 

Die indiensname deur die metaalnywerheidsektore, wat by die stu= 

die ingesl uit is, het vanaf 1976 tot 1979 met gemiddeld 0,63% 

per jaar gegroei, terwyl die ooreenstemmende nasionale syfer 'n 

negatiewe groei van -0,87 getoon het [Suid-Afrika, (Rep.) 1976b; 

1979; Departement Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning, 

198-d] . Die jaarlikse bevolkingsgroei vanaf 1970 tot 1980 was 

onderskeidelik 4,55% vir die Vaaldriehoek, Vanderbijlpark inge= 

sluit, en 2,01% vir die RSA [Bureau of Market Research, 1982:18; 

Suid-Afrika, (Rep.) 1985:345]. Weens die formaat van die be= 

skikbare data is die nasionale en onafhankl ike nasionale state 

uitgesluit. 

Volgens bogenoemde groeikoerse is daar in Bylae E waardes van 

onderskeidelik 0,14 vir die Vaaldriehoek en -0,43 vir die RSA 

bereken. Die feit dat die berekende waarde vir die vaaldriehoek 

minder as een is, dui daarop dat eksterne agglomerasievoordele 

onbelangrik vir nywerheidsgroei in die gebied is. Dit strook 

dus met die bevinding oor die beperkte invloed van eksterne ag= 

glomerasievoordele op metaalnywerhede in Vanderbijlpark. Ter= 

selfdertyd bevestig dit die standpunt dat positiewe nywerheids= 

groei by 'n bepaalde ligging, wat hoer as die nasionale groei 

is, nie uitsluitlik die produk van eksterne agglomerasievoordele 

is nie. 

Ondanks bogenoemde negatiewe bevindings oor die belangrikheid 

van eksterne agg lomerasievoordele vir metaalnywerhede, strook 
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die bevindings oor agglomerasie-georienteerde nywerhede wel met 

sekere teoretiese standpunte. Daar is naamlik bevind dat klein 

metaalnywerhede, wa t relatief jonk is, tot 'n groter mate as 

groot, ouer metaalnywerhede agglomerasie-georienteerd is. Hier= 

die bevinding impliseer terselfdertyd dat die benadering wat ge= 

volg is, asook die snypuntwaardes vir nywerheidskakels, nie son= 

der meer verwerp kan word nie. 

6. 3 Die rela tiewe belangrikhe id van eksterne agg lomerasie= 

voordele vir metaalnywerhede 

As hipotese 4 is dit gestel: 

* Nywerheidskompleks- en liggingsvoordele is van 

groter belang as verstedelikingsvoordele vir 

agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede in 

vanderbijlpark. 

Eksterne agglomerasievoordele is in paragraaf 2.3.2 aangedui as 

die produk of resultaat van verskillende aktiwiteite wat ruimte= 

lik binne metropolitaanse en/of stedelike gebiede groepeer. 

Daar is gevolglik in paragraaf 3.4 geredeneer dat die ruimtelike 

skakels van nywerhede met bogenoemde aktiwiteite eksterne agglo= 

merasievoordele vir hierdie nywerhede inhou, mi ts die snypun te 

van skakelwaardes en die afstand waaroor skakels strek, aan die 

vere istes vir agg lomerasie-or ientasie voldoen. Lang s hierd ie 

weg is in paragraaf 6.2.2 aangetoon dat eksterne agglomerasie= 

voordele vir 36% van die metaalnywerhede in Vanderbijlpark van 

betekenis is. 

Die geidentifiseerde agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede 

in Vanderbijlpark sluit MP-, Projek A- en Projek B-nywerhede in. 

Daar is ook in paragraaf 6. 2. 2 aangetoon dat die aard van die 

indiwiduele ondernemings in bogenoemde groepe onderling verskil. 

Hierdie verskille dra dus verder daartoe by dat die aard en om= 
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vang van insette en die ui tsette van die metaal nywerbede onder 

bespreking, onderling verskil. 

Binne die stedelike milieu is daar verskillende aktiwiteite 

waarmee metaalnywerbede vir insette (materiaal- en diensskakels) 

of vir uitsette (markskakels) kan skakel. VOlgens paragraaf 3.4 

weerspie'el bierdie aktiwi tei te bepaalde kenmerke op grond waar:: 

van bulle toegedeel kan word aan die onderskeie komponente van 

eksterne agglomerasievoordele, naamlik: 

ve rsted el iking svoordele 

Ligg i ng svoo rd el e 

Nywerbeidskompl eksvoordele. 

Die skakelwaardes van metaalnywerbede kan dus ook', op grond van 

die aktiwiteite waarmee geskakel word, aan bogenoemde komponente 

toegedeel wor9.. 

Daar is in die vraelys (Bylae A) 'n onderskeid getref tussen die 

onderskeie aktiwiteite waarmee metaalnywerbede, wat in Vander= 

bij lpark gevestig is, binne die ge'identifiseerde PWV-substreke 

kan skakel. Die skakelwaardes van agglomerasi e-geori enteerd e 

metaal nywerbede met bierd ie aktiwi tei te, is gevolgl ik aan die 

komponente van eksterne agglomerasievoordele toegedeel . om die 

relatiewe belang van die onderskeie komponente te ontleed. 

Slegs skakels van agglomerasi e-geori enteerde metaalnywerhed e 

word gebruik amdat bulle aan sekere minimum vereistes voldoen en 

volgens paragraaf 3.4, ook potensiele eksterne agglomerasievoor= 

del.e weerspieel. Tabel 6. 4 toon die skakelwaardes van agglo= 

merasie-georienteerde metaalnywerbede soos toegedeel aan die on:: 

derskeie komponente van eksterne agglomerasievoordele. 
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Tabel 6. 4 TOEGEDEELDE MATERIAAL-, MARK- EN DIENSSKAKELWAARDES 

(AS%) VAN AGGLOMERASIE-GEORieNTEERDE METAALNYWERHEDE 

AAN DIE KOMPONENTE VAN EKSTERNE AGGLOMERASIEVOORDELE 

Komponente van eksterne agglornerasievoordele 
Nywerheidskom- Liggingsvoordele Verstedelikingsvoordele 
pleksvoordele 

*1 *2 
MAT MARK MAT 

Geval 
no. 

1 77 - 88 -
2 100 - - -
3 78 - 48 -
4 73 - 71 -
5 - - 100 28 
6 - - 22 72 
7 - - 89 88 
8 - - 96 36 
9 - - 91 96 

10 - - 56 -
1 1 - - 96 55 
12 - - 96 100 
13 - - 42 68 
14 - - - 58 

*1 = Materiaalskakels 

*2 = Markskakels 

*3 = Diensskakels 

*3 
DNS MARK MAT DNS MARK 

- - 3 5 3 
- 79 - 12 -
2 - - 3 36 - - - 14 -- - 18 9 -
- - 19 15 74 
2 - - 13 7 

13 - - 2 -
- - - 15 -
- 15 40 15 8 
- - 21 14 -
- - - 15 -
8 - 18 7 42 
- 96 - 15 -

Die gegewens in 

6.3.3 bespreek. 

skakels in Tabel 

Tabel 6.4 word in paragrawe 6.3.1, 6.3.2 en 

Dit is egter nodig om die waardes vir diens 

6.4, vollediger toe te lig. 

Diensskakels is nie by die identifisering van agglomerasie-ge= 

orienteerde metaalnywerhede in berekening gebring nie, omdat 

daar tot dusver geen snypuntwaardes, soos vir materiaal- en 

markskakels, daarvoor bepaal is nie. Die diensskakels van ag= 

glomeras i e-georienteerde metaalnywerhede met die onderskeie ver= 

skaf f ersektore word wel in hierdie gedeelte ingesluit omdat 

hulle ook in 'n meerdere of mindere mat& eksterne agglomerasie= 

voordele kan weerspieel. 

Daar is 'n betekenisvolle verskil in die koste verbonde aan 

materiaal insette en aan dienste wat metaalnywerhede benodig. 



- 124 -

Dit is gevolglik nodig om hierdie skakelwaardes relatief tot me= 

kaar aan te pas . voordat hulle onderling as veranderlikes, wa t 

met die onderskeie komponente van eksterne agglomerasievoordele 

geassosieer word, vergelyk kan word. verhoudinggewys is die 

verskil in koste verbonde aan materiaalinsette en dienste op 

87: 13 bereken {paragraaf 4.2.4). 

Die diensskakelwaardes van agg l omerasie-georienteerde metaalny= 

werhede met die onderskeie verskaffersektore is gevolglik, vir 

doe l eindes van hierdie studie, deur die volgende berekening aan= 

gepas: 

13 

8 7 X 

Diensskakelwaarde 

1 

em die onderskeie komponente van eksterne agglomerasievoordel e 

direk met mekaar te vergelyk, is die materiaal-, mark- en diens= 

skakelwaardes in Tabel 6.4 na standaard Z-waardes getransforrneer 

volgens die forrnul e: 

waar: 

Z = ·X 

X 

S [du '!bit, 1981:84] 

= Skakelwa?~d~s a~ 'n afwyking van 

die gemiddeld {X-X) 

s = Standaardafwyking 

Die z-waardes wat vir die onderskeie skakel tipes volgens die 

komponente van eksterne agglomerasievoordele bereken is, word in 

Tabel 6.5 aangetoon {Bylae D). 
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Tabel 6. 5 Z-WAARDES VOLGENS DIE KOMPONENTE VAN EKSTERNE AGGLO= 

MERASIEVOORDELE 

Komponente van eksterne agglomerasievoordel e 

Ny we r he ids kom pl ek s- Liggingsvoordele verstedel iking svoordele 

voordele 

0,71 -0,89 -1,7 0 
1,46 0,55 -1 1 21 
0,74 1,07 -1 , 1 8 
0,58 -0163 . -0,50 
0,84 1,33 -1 , 1 2 

-0,35 -0,01 -1 , 21 
0,33 1,46 -1 ,69 
1, 20 0,42 -0171 

-1 113 0,09 0,4 2 
0,87 0,57 -1 , 57 
1 ,o 8 -1 ,33 -1 ,54 . ' 

0, 93 1 1 08 -0,53 
-0' 11 -1 ,56 -0,9 7 

1,08 -1 '56 0,42 
1,08 0,61 -1 ,3 7 

-0,53 -0,38 0,81 
-0 '1 8 

1 ' 0 1 
X= 8 '78 X= 0 ,82 0 ,6 1 

1 6 ---n> -1 '56 
= 0,55 = 0,05 1 ,o 1 

1 ' 0 1 
0,8 1 
1 1 01 

-0,57 
1 1 01 

X= -9,49 
~ 

-0,3 7 

Die relatiewe belangrikheid van die onderskeie kornponente van 

eksterne agglomerasievoordele word vervolgens aan die hand van 

die gegewens in Tabelle 6.4 en 6.5 ontleed. 

6.3.1 verstedelikingsvoordele 

Die ruirntelike skakels van nywerhede met aktiwiteite wat: 
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binne 'n sekere radius vanaf genoemde nywerhede gelee is; 

en 

oor die vermoe beskik om potensieel 'n verskeidenheid nywer= 

heidstipes te bevoordeel, 

word met verstedelingsvoordele geassosieer. Volgens Tabel 6. 4 

is verstedelikingsvoordele in vanderbij lpark die produk van 

sekere van die materiaal-, mark- en diensskakels van agglomera= 

sie-georienteerde metaalnywerhede. 

Die materiaalskakelwaardes in Tabel 6.4, wat aan verstede= 

likingsvoordele toegedeel is, dui op aankope vanaf verskaffers 

in die groot- en kleinhandel wat binne die vaaldriehoek (Vander= 

bijlpark ingesluit), gele·e is. Volgens die gegewens koop ses 

( 4 2, 9%) van die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede ma

teriaalinsette vanaf bogeno.emde handelsektore. Slegs in een ge,. 

val beloop hierdie aankope meer as 35%. 

Die markskakelwaardes in Tabel 6.4, wat aan verstedelikingsvoor

dele toegedeel is, dui op verkope aan die groo t- en kleinhande 1 

wat binne die vaaldriehoek (Vanderbij lpark ingesluit) en die 

Witwatersrand gele·e is. Die gegewens toon dat ses (42,9%) van 

die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede produkte aan bo= 

genoernce handelsektore bemark. Slegs i~ een geval beloop hier~ 

die verkope meer as 65%. 

vo lgens bogenoemde ui teenset ting, is die groot- en kl ei nhandel 

dus onbelangrik vir metaalnywerhede as verskaffer van materiaal= 

insette of as mark vir uitsette. Die rede hiervoor hou verband 

met die gespesial iseerde aard van metaalnywerhede. Di t he t tot 

gevolg dat hierdie nywerhede veral op spesialisverskaffers of 

ander nywerhede vir materiaalinsette aangewese is, terwyl pro= 

dukte weer veral aan ander nywerhede bemark word. Hoewel 

gering, dra die groot- en kleinhandel nietemin by tot verstede: 

likingsvoordele in vanderbijlpark. 

Die diensskakels in Tabel 6.4, wat aan verstedelikingsvoordele 

toegedeel is, dui op aankope van: 
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Munisipale/administratiewe dienste; 

Produkger igte dienste; en 

Dienste vir ander toerusting (nie-prosesmasjinerie}. 

Hi erdie dienste word aangekoop by verskaffers wa t binne die 

vaaldriehoek (Vanderbijlpark ingesluit) gelee is. Vblgens Tabel 

6.4 maak al die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede in 'n 

meerdere of mindere mate van bogenoemde dienste gebruik. 

Die z-waardes in Tabel 6.5, wat aan verstedelikingsvoordele toe=

gedeel is, wissel van -1,70 tot 1,01. Die meerderheid van hier= 

die waardes, naaml ik sestien ( 6 1 , 5%} , is neg a tief. Die g emid= 

deld van die z-waardes, wat aan verstedelikingsvoordele toege= 

deel is, is op -0,37 bereken. Bogenoemde gegewens dui gevolglik 

daarop dat in vanderbijlpark, verstedelikingsvoordele die on .... 

belangrikste van die drie komponente van eksterne agglomerasie= 

voordele is. 

6. 3. 2 Liggingsvoordele 

Die· ruimtelike skakels van metaalnywerhede met spesialisakti= 

witeite wat: 

binne 'n sekere radius vanaf genoemde 

en in besonder op genoemde nywerhede 

gerig is, 

nywerhede gele'e is; 

(of nywe rheid s tipe} 

word met liggingsvoordele geassosieer. Tabel 6.4 toon dat lig= 

gingsvoordele in vanderbijlpark die produk is van sekere van die 

materiaal-, mark-, en diensskakels van agglomerasi e-geori en= 

teerde metaalnywerhede. 

Die materiaalskakelwaardes in Tabel 6.4, wat aan liggingsvoor= 

dele toegedeel is, dui op aankope vanaf spesialisverskaffers wat 

binne die vaaldriehoek (Vanderbij lpark ingesluit}, gelee is. 

oaar is nege (64,3%} agglomeras i e-georienteerde metaalnywerhede 

wat materiaalinsette by bogenoemde verskaffers aankoop. Hierdie 

metaalnywerhede koop, met die ui tsondering van een, almal mee r 
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as 35% van hul materiaalinsette by spesialisverskaffers. 

Die markskakels in Tabel 6.4, wat aan liggingsvoordele toegedeel 

is, dui op verkope aan spesiale agentskappe wat binne die Vaal= 

driehoek (Vanderbijlpark ingesluit) en die Witwatersrand gelee 

is. Hierdie agentskappe spesial iseer dus in die aankoop en/of 

verdere bemarking van spesifieke produkte. Slegs drie ( 21,4%) 

van die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede bemark ui t= 

sette aan bogenoemde agentskappe. In twee gevalle is die bemar= 

kingsyfer meer as 65%. 

Bostaande gegewens toon dat spesialisverskaffers vir agglomera= 

sie-georien teerde metaalnywerhede van groter belang as groot- en 

kleinhandelaars is vir die. verskaffing van materiaalinsette. 

Die bydrae tot liggingsvoordele deur spesialisverskaffers van 

materiaal-insette, is verder aansienlik belangriker as die mark 

wat spesialisaktiwiteite bied. 

Die diensskakelwaardes in Tabel 6.4, dui op aankope vanaf spe= 

sialisdiensteverskaffers, soos: 

Dienste vir produksietoerusting: en 

Afrondingsdienste aan produkte. 

Hierdie dienste word aangekoop by verskaffers wat binne die 

vaaldriehoek (Vanderbij lpark ingeslui t) gelee is. Slegs vier 

( 28,6%) metaalnywerhede maak van hierdie d ienste gebruik. Di t 

is dus aansienlik minder as die aankope van meer algemene diens= 

te wat aan verstedelikingsvoordele toegedeel is. Die bydrae van 

spesialis diensteverskaffers tot liggingsvoordele is dus klein. 

Die Z-waardes vir liggingsvoordele in Tabel 6.5 wissel van -1,56 

tot 1, 46. Die meerderheid van hierdie waardes, naaml ik nege 

(56%), is positief, wat dus meer is as in die geval van verste= 

delikingsvoordele. Die gemiddeld van die z-waardes, wat aan 

liggingsvoordele toegedeel is, is op 0,05 bereken. Volgens die 

gegewens is liggingsvoordele in Vanderbijlpark dus die tweede 

belangrikste komponent van eksterne agglomerasievoordele vir me= 

taalnywerhede. 
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6.3.3 Nywerheidskompleksvoordele 

Die ruimtel ike skakels van nywerhede met ander nywerhede wat 

binne 'n sekere radius van mekaar gelee is, word met nywerheids= 

kompleksvoordele geassosieer. . Die gegewens in Tabel 6. 4 toon 

dat nywerheidkompleksvoordele in Vanderbijlpark die produk is 

van sekere van die materiaal- e n markskakels van agglomorasie= 

georienteerde metaalnywerhede. 

Die materiaalskakelwaardes in Tabel 6.4, wat aan nywerheidskom= 

pleksvoordele toegedeel is, dui op materiaalaankope vanaf nywer= 

hede wat binne die Vaaldriehoek {Vanderbijlpark ingesluit} gelee 

is. Hiervolgens koop slegs vier {28,6%} van die agglomerasie= 

georienteerde metaalnywerhede, materiaalinsette vanaf ander ny= 

werhede. Die skakelwaardes is egter in al vier gevalle aansien= 

lik groter as 35%. 

Die markskakelwaardes in Tabel 6.4, wat aan nywerheidskompleks= 

voordele toegedeel is, dui op dir ekte verkope aan ander nywerhe= 

de wat binne die Vaaldriehoek {Vanderbijlpark ingesluit} en die 

Witwatersrand gelee is. Twaalf (85,7%} van die agglomerasie-ge= 

or ienteerde metaalnywerhede bemark ui tsette aan ander nywerhe= 

de. Die skakelwaardes is, met die uitsondering van vier geval= 

le , deurgaans groter as 65%. 

Bostaande uiteensetting toon dat die bydrae van markskakels tot 

nywerheidskompleksvoordele in Vanderbijlpark, groter as die by= 

drae van materiaalskakels is. Die aantal, asook die grootte van 

markskakelwaardes wat aan nywerheidkompleksvoordele toegedeel 

is, is tersel fdertyd meer en g roter as die markskakelwaardes 

soos toegedeel aan verstedelikings- en liggingsvoordele. 

Die Z-waardes vir nywerheidskompleksvoordele in Tabel 6.4 wissel 

van -1,13 tot 1,46. In vergelyking met verstedelikings- en lig= 

gingsvoordele, is aansienlik me er, naamlik twaalf (75%} ,van die 

z-waardes positief. Die gemiddeld van die z-waardes wat aan ny= 

werheidskompleksvoordele toegedeel is, is op 0,55 bereken. 

Hiervolgens is nywerhe idskomple ksvoordele dus die belangr ikste 
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komponent van eksterne agglomerasievoordele wat agglomerasie

georienteerde metaalnywerhede in Vanderbijlpark bevoordeel. 

6.3.4. Samevatting. 

Die empiriese gegewens bevestig die hipotese dat nywerheidskom= 

pleks- en liggingsvoordele van groter belang as verstedelikings= 

voordele vir agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede in Van= 

derbijlpark is. 

Dit is egter belangrik dat die bevindings in hierdie gedeelte, 

gebaseer is op die skakeltendense van agglomerasie-georienteerde 

metaalnywerhede, wat slegs 36% van die metaalnywerhede wat oor= 

spronklik ondersoek is, uitmaak. Hiervolgens word slegs 'n ge: 

deel te van die metaal nywerhede in Vanderbij lpark betekenisvol 

deur eksterne agglomerasievoordele bevoordeel. 

Daar is as rede, waarom slegs agglomerasie-georienteerde metaal= 

nywerhede in hierd ie gedeel te ondersoek is, aangevoer dat hul 

skakelwaardes aan sekere minimum vereistes, wat potensiele ek= 

sterne agglomerasievoordele weerspieel, voldoen. In Tabel 6. 4 

is daar verskeie gevalle waar die toegedeelde skakelwaardes laer 

is as die vereiste minimum waardes vir agglomerasie-orientasie. 

Dit is egter belangrik om kennis te neem dat, benewens die feit 

dat totale skakelwaardes binne die gestelde radius aan die no= 

dige vere i stes voldoen, sekere klein skakelwaardes, volgens pa= 

ragraaf 2.5.2, ook betekenisvolle voordele vir nywerhede kan in= 

hou. 

Die skakelwaardes wat aan die komponente van eksterne agglome= 

rasievoordele toegedeel is, kan met verskeie voordele geasso= 

sieer word. Die bevinding in paragraaf 4.3, wat daarop neerkom 

dat skakeltransaksies van metaalnywerhede oorwegend op rasionele 

gronde berus, veronderstel dat beide d i e insette en uitsette van 

die agglomerasie-georienteerde metaalnywerhede op die voordelig= 

ste alternatiewe gerig is. Hierbenewens hou die hoe skakelwaar= 

des met ander nywerhede, asook met spesialisaktiwiteite, die 
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potensiele voordeel van grootmaat transaksies in. Die nabyheid 

van verskaffers en markte kan onder meer tot die minimalisering 

van opbergingskoste bydra. 

Die feit dat die empiriese gegewens die gestelde hipotese beves= 

tig, dui verder daarop dat: 

Yskor se 1 igg ing in Vanderb ij lpark, asook die metaalger igt e 

nywerheidskarakter van die gebied, 'n aanduiding is, waar= 

volgens die tipe eksterne agglomerasievoordele, wat die be= 

langrikste invloed op nywer heidsontwikkeling in die gebied 

het, afgelei kan word; 

Aktiwiteite, waarmee agglome r asie-georienteerde metaalnywer= 

hede skakel, op grond van hul aard aan die onderske ie .kom= 

ponente van eksterne aggl omerasievoordele toegedeel kan 

word. Die skakelwaardes van agglomerasie-georienteerde me= 

taalnywerhede met hierdie aktiwiteite, verteenwoordig dus 'n 

maatstaf wat gebruik kan word om die relatiewe belangrikheid 

van die komponente van eksterne agglomerasievoordele te ver= 

g elyk. 
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7. EVALUERING VAN DIE STUDIE EN BEVINDINGS 

7.1 Opsomming van navorsingresultate 

Die primere doel met hierdie studie was, om met behulp van kwan= 

tifiseerbare nywerheidskakels, die relatiewe belangrikheid van 

die komponente van eksterne agglomerasievoordele vir metaalny= 

werhede in vanderbijlpark te bepaal. Sodanige ontleding is nog 

nie voorheen gedoen nie en die uitgangspunte, asook ondersoek= 

metode wat in die studie gevolg is, verskil tot 'n groot mate 

van die tradisionele ondersoeke oor nywerheidskakeling en ek= 

sterne agglomerasievoordele. 

volgens die standpunte in hoofstuk 2, is bestaande navorsing oor 

die invloed van eksterne agglomerasievoordele op intra-metropo= 

litaanse nywerheidsontwikkeling, onbevredigend. Dit word veral 

toegeskryf aan: 

Die indirekte metode van ondersoek wat meestal deur navor= 

sers gebruik word; en 

Die mul ti-dimensionele aard van hierdie voordele wat nie 

voldoende geakkommodeer word nie. 

Die belangrikste kritiek teen d i e gebruik van nywerheidskakels 

om eksterne agglomerasievoordele te ontleed, sluit in dat: 

Hoofsaaklik saamgevoegde skakeldata in ontledings gebruik 

word; en 

Die voordele wat met nywerheidskakels geassosieer word, va: 

rieer. 

Daar is met behulp van 'n konsepsuele raamwerk (Hoofstuk 3), wat 

gebaseer is op verskeie teoretiese standpunte en empiriese be: 

vindings, aangetoon dat sekere nywerheidskakels wel gebruik kan 

word om eksterne agglomerasievoordele te ontleed. Volgens hier= 

die gegewens is vier hipoteses ontwikkel om die skakelpatrone 

van metaalnywerhede in Vanderbijlpark te verklaar en die belang= 

rikheid van eksterne agglomerasievoordele vir hierdie nywerhede 
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t e bepaal. Die hipoteses is in hoofstukke 5 en 6 empiries 

geverifieer. Die belangrikste gevolgtrekkings na aanleiding van 

hierdie ontleding \\Ord vervolgens aangedui. 

Die bevindings in paragraaf 5.2.4 toon dat klein, privaatrnetaal= 

nywerhede, wat vir 'n kort tydperk in vanderbijlpark gevestig 

is, teen die verwagting in sterker met die Witwatersrand as 

plaaslik met vand~rbijlpark vir materiaalinsette skakel. Dit 

dui daarop dat die aard van metaalnywerhede nie noodwendig •n 

sleutelindikator vir plaaslike nywerheidskakels met vanderb ij 1= 

park is nie. Gilmour [1974:343, 344] identifiseer •n soortge= 

lyke tendens by klein nywerhede wat in die randgebied van .M:>n= 

t real gevestig is. 

Die rede waarom metaalnywerhede in Vanderbij lpark sterk met die 

Witwatersrand vir materiaalinsette skakel, word toegeskryf aan: 

Die konsentrasie van materiaalverskaffers binne die Wit"" 

wa tersrand: 

Die doel treffende pad- en afleweringstelsel binne die PWV

gebied: 

Die kennis en i ngesteldhe id van nyweraar s om r is i ko • s t e 

minirnaliseer: en 

Die ekonomiese voordele wat hierdie skakels vir metaalnywer= 

hede inhou. 

Hierdie redes dui gevolglik daarop dat die bevinding oor mate

riaalskakels, nie noodwendig as teenstrydig met die agglomora,. 

siekonsep beskou moet word nie. Die skakeltendense van sekere 

metaalnywerhede in vanderb ij lpark met die verdere gele e Wit""' 

watersrand, kan gevolglik eksterne agglomorasievoordele weer= 

spie'tH. 

Die ge~iddelde waardes vir materiaal-, mark- en diensskakels van 

metaalnywerhede, is volgens paragraaf 5.2 nie die sterkste met 

die Witwatersrand nie, maar wel met vanderbijlpark. Dit beteken 

dat alhoewel die Witwatersrand oor 'n groter vermoe as Vander= 
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b ij lpark beskik om eksterne agglomerasievoordele te genereer, 

die gemiddelde skakelwaardes van metaalnywerhede nie dienooreen: 

komstig gerig is nie. 

Die rede waarom metaalnywerhede gemiddeld die sterkste met van

derbijlpark skakel, word aan die gebruik van saamgevoegde skas 

keldata toegeskryf. Di t het tot gevolg dat onderliggende pro: 

sesse, wat die skakeltendense van metaalnywerhede belnvloed, nie 

duidelik _bepaalbaar is nie. Barr [1975:41] handhaaf 'n soortge= 

lyke siening oor die gebruik van saamgevoegde skakeldata. 

Die bevinding volgens saamgevoegde skakeldata verskil dus lynreg 

met die bevinding oor die materiaalskakeltendense van klein, 

privaatmetaalnywerhede, wat slegs vir 'n kort tydperk in Vander,.; 

b ij lpark gevestig is. Die bev inding s in hoofstuk 4, dat MP

nywerhede sterk markskakels met die Witwatersrand het, terwyl 

Projek A- en B-nywerhede sterk materiaalskakels met hierdie ge,., 

bied het, bevestig verder dat kritiek teen die gebruik van saam= 

gevoegde skakeldata geregverdig is. 

Die uiteenlopende bevindings soos aangedui, bevestig onder meer 

twee belangrike standpunte, naamlik: 

Eksterne agglomerasievoord -:- le moet nie noodwendig slegs ge= 

assosieer word met plaasl ike nywerheidskakels binne stede ..... 

like gebiede, waar metaalnywerhede gevestig is nie, maar kan 

binne die PWV-gebied oor langer afstande strek. 

Nywer h e i dskakels, wat as 'n maatstaf vir eksterne agglome: 

rasievoordele gebruik word, moet op 'n indiwiduele basis 

ontleed word. Hierdie skakels moet verder aan sekere ver:: 

eistes voldoen. 

Daar is onder meer in die konsepsuele raamwerk geredeneer dat 

hierdie standpunte 'n noodsaaklike vertrekpunt vorm om die rela= 

tiewe belangrikheid van eksterne agglomerasievoordele vir me= 

taalnywerhede te bepaal. 
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Die konsep van agglomerasie-orientasie inkorporeer bogenoemde 

standpunte. Dit impliseer dat indiwiduele skakels van metaalny: 

werhede aan sekere vereistes met betrekking tot skakelwaardes en 

skakelafstande moet voldoen. In die konsepsuele raamwerk is die 

standpunt gestel dat indien nywerheidskakels aan hierdie vereis: 

tes voldoen, bulle eksterne agglomerasievoordele weerspieel. 

volgens paragraaf 6.2 kwalifiseer slegs 36% van die metaalnywer= 

hede in vanderb ij lpark as agg lomerasi e-geor i enteerd. Hierdi e 

nywerhede word dus betekenisvol deur eksterne agglomerasievoor= 

dele be'invloed. 

Die bevinding dat eksterne agglomerasievoordele vir die meeste 

metaalnywerhede in vanderbijlpark onbelangrik is, word deur ver= 

skeie aspekte gerugsteun. Dit sluit in: 

vanderbijpark se ligging binne die rand van die PWV-gebied. 

vo lgens die stand pun te in parag rawe 2. 4. 1 en 3. 3, neem die 

invloed van eksterne agglomerasievoordele af namate die afz 

stand vanaf gekonsentreerde gebiede toeneem. Die sterk 

materiaalskakels van sekere metaalnywerhede met die Wit"" 

watersrand, weerspieel volgens die maatstaf wat in hierdie 

studie gebruik is, dus nie noodwendig eksterne agglomerasie= 

voordele nie. 

Die beperkte vermo'e van die vaaldriehoek (Vanderb ij lpark in= 

gesl u i t) om eksterne agglomerasievoordele te genereer, in 

vergelyking met byvoorbeeld die Witwatersrand. Hierbenewens 

bevorder veral Yskor enkelgerig te skakel tendense. Di t het 

tot gevolg dat sekere metaalnywerhede met verder gelee ge= 

biede, wat volgens die snypuntwaardes buite die afstandsperk 

val, moet skakel. 

naar is ook volgens die groei in indiensnemingsgetalle deur die 

metaalnywerheidsektore binne die vaaldriehoek (Vanderbijlpark 

ingeslui t) soos ingesluit by die studie, bevind dat die b}tirae 

van eksterne agglomerasievoordele in die verband onbelangrik is. 

Dit kan egter nie ge'ignoreer word, dat die snypuntwaardes wat in 

die studie as maatstaf vir agglomerasie-orientasie gebruik is, 
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moontlik aangepas moet word nie. Die sterk materiaalskakels van 

sekere metaalnywerhede met die Witwatersrand, is veral belang

rik vir hierdie standpunt. Die aanpassing van snypuntwaardes 

impliseer volgens paragraaf 3.4 'n gedetailleerde ekonomiese 

ontleding wat egter buite die bestek van hierdie studie val. 

Die skakelwaardes van agglomerasie-georiEmteerde metaalnywer= 

hede, wat volgens paragraaf 6.3 aan die onderskeie komponente 

van eksterne agglomerasievoordele toegedeel is, toon dat nywer

heidskompleks- en liggingsvoorde.le belangriker as verstedeli= 

kingsvoordele is. Dit dui daarop dat eksterne agglomerasievoor

dele, wat weerspieel word deur direkte skakels tussen bogenoemde 

metaalnywerhede en ander naby gelee nywerhede en/of spesialis"" 

aktiwiteite, van groter belang is as eksterne agglomerasievoor= 

dele wat deur skakels met ander naby-gelee stedelike aktiwiteite 

weerspieel word. Hierdie bevinding strook dus met die teenw::>or= 

digheid van Yskor in vanderbijlpark, asook met die metaalgerigte 

nywerheidskarakter van die gebied. 

Die resultate van die studie dui dus daarop dat sekere kwanti= 

f iseerbare nywerheidskakels as 'n maatstaf gebruik kan word om 

eksterne agglomerasievoordele te ondersoek. 

7.2 Kwalifikasies 

oaar is bepaalde aspekte in hierdie studie wat as leemtes beskou 

kan word, indien dit nie gekwalifiseer word nie. 

Die fokus van die studie is beperk tot 'n ontleding van kwanti= 

fiseerbare mark-, materiaal- en diensskakels, omdat dit as oog= 

merk gestel is om hierdie skakels in die besonder as maatstaf 

vir eksterne agglomerasievoordele te gebruik. Bo en behalwe ge= 

noernde nywerheidskakels, is daar verskeie ander aktiwiteite bin= 

ne stedelike gebiede waarrnee eksterne agglomerasievoordele geas, 

sosieer word, wat in hierdie studie buite rekening gelaat is. 

Die grootste deel van die literatuur wat in paragraaf 2.5 ont= 

leed is, staan krities teenoor die direkte assosiasie van ek= 
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s terne agglomerasievoordele met nywerheidskakels. Die rede 

hiervoor hou veral verband met die abstrakte redenasies wat in 

hierdie tipe ontledings gevolg word. Daar is derhalwe in hier= 

die studie doelbewus gepoog om hierdie kritiek te vermy en daar= 

op . te konsentreer om spesifieke hipoteses te evalueer. 

Twe e verdere aspekte wa t ter sprake is om die kr i tiek teen die 

direkte assosiasie van eksterne agglomerasievoordele met nywer= 

heidskakels te oorkom, was onder meer: 

oat nywerheidsagglomerasie tot stedelike gebiede in die top= 

punt van 'n stedelike hierargie beperk is waar nywerheids= 

groei spontaan plaasvind en groeikoerse hoer as die nasio= 

nale gemiddeld is; en 

oat nywerheidskakels van indiwiduele nywerhede aan sekere 

minimum vereistes moet voldoen. 

Hierdie standpunte is spesifiek op teoretiese aannames gebaseer. 

Die minim urn- of snypun twaardes wa t in die stud ie gebruik is om 

skakels, wat met eksterne agglomerasievoordele geassosieer word, 

te identifiseer, is gebaseer op inligting oor Suid-Afrikaanse 

nywerhede. Hierdie waardes kan wissel vir die verskillend e 

nywerheidsektore, asook vir indiwiduele nywerhede volgens onder= 

nemingskenmerke. Soos aangedui in paragraaf 3.4, kan daar met 

behulp van 'n ekonomiese ontleding, snypunte geldentifiseer word 

wat moontlik meer korrek is. Dit val egter buite die bestek van 

h i e rd i e stud i e • 

7. 3 verdere navorsing 

oaar is verskeie verdere navorsingsmoontlikhede oor die kwessie 

van eksterne agglomerasievoordele. voortspruitend uit hierdie 

studie is daar veral twee aspekte wat belangrik is, naamlik: 

Die verband tussen die ligging van nywerhede binne die me= 

tropool en eksterne agglomerasievoordele; en 
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•n ontleding van die omvang van voordele, wat 'plaaslike' of 

'betekenisvolle' nywerheidskakels in besonder vir nywerhede 

inhou. 

Nywerhede in vanderbij lpark is in die randgebied van die 

PWV-kompleks gevestig. Indien 'n soortgelyke studie gedoen w:>rd 

oor nywerhede binne die Sentraal-Rand en 'n hoer vlak van agglo~ 

merasie-orientasie ge'identifiseer word, kan dit die standpunte 

en bevindings soos in hierdie studie vervat, versterk. Dit kan 

terselfdertyd bydra om aktiwitei~e, wat intra-stedelike nywer

heidsontwikkeling be'invloed, vollediger te ontleed. 

Ee n van die vernaamste aannames in hierdie stud ie is naamlik dat 

indien nywerheidskakels aan sekere vereistes voldoen, dit op ek~ 

sterne agglomerasievoordele dui. Die presiese omvang van voor~ 

dele wat hierdie skakels vir nywerhede inhou en hoe dit onder~ 

1 ing tussen nywerhede varieer, is nie bekend nie. verdere na=

vorsing hieroor, asook 'n vergelyking van die voordele wat ver~ 

skillende stedelike aktiwiteite of sektore vir nywerhede inhou, 

ka·n die beplanning van nywerheidsontwikkeling binne metropol i= 

taanse gebiede en/ of by nywerheidsontwikkelingspunte, in ver= 

skeie opsigte bevoordeel. 


