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De relevantie van institutionele economie voor economische transities 
 
RUUD KNAACK EN HENK JAGER1 
 
 
1 Inleiding 
 
Na de val van de Berlijnse muur op 1 november 1989 heeft het ene na het andere 
Centraal- en Oost-Europese land zich losgemaakt van de sovjetdominantie en begon elk 
van deze landen een omschakelingsproces van een central geleide economie naar een 
markteconomie. Hierbij werd overwegend de reeds vaak beproefde receptuur gevolgd die 
door het IMF en de Wereldbank was opgesteld ten behoeve van ontwikkelingslanden 
(Taylor, 1993). Hierbij richt men zich op het bereiken van een snelle macro-economische 
stabiliteit en het doorvoeren van een liberalisatieproces waarin oude instituties 
verdwijnen en marktgerichte instituties ontstaan. Kritiek hierop  is dat men er teveel op 
vertrouwde dat markten vanzelf zouden ontstaan als de planningsbureaucraten het veld 
zouden hebben geruimd. 
 De economische resultaten van het hervormingsproces in Centraal- en Oost-
Europa waren zeer teleurstellend. De meeste landen werden in een zware recessie 
gedompeld. In het transitieproces valt verder op dat met name in de landen die deel 
uitmaken van de voormalige Sovjet-Unie een belangrijke deel van de economische 
transacties thans plaatsvinden op basis van ruilhandel en andere niet-monetaire vormen 
van ruil. In dit artikel zullen de oorzaken van de recessie nader worden onderzocht. 
Tevens zal een verklaring worden gezocht voor het feit dat het verdwijnen van het 
planningssysteem geen voldoende voorwaarde is gebleken voor het ontstaan van 
marktrelaties. 
 Een belangrijke stelling in dit artikel is dat het hervormingsproces in Centraal- en 
oost-Europa is gebaseerd op een onvolledige theorie over het functioneren van een 
markteconomie. Ter onderbouwing van deze stelling wordt in paragraaf 2 de formele 
neoklassieke definitie van een markteconomie verlaten en worden de bouwstenen 
beschreven van een markttheorie met een meer empirische inhoud, namelijk een markt 
als een geïnstitutionaliseerd proces (Polanyi, 1992). In paragraaf 3 volgt een ana lyse van 
het daadwerkelijke transitieproces aan de hand van drie uiteenlopende voorbeelden, 
namelijk Oost-Duitsland, Tsjechië en Rusland. Hieruit komt naar voren dat de snelle 
afbraak van de oude planningsinstituties niet gepaard is gegaan met de opbouw van de 
benodigde marktinstituties. Als gevolg daarvan kwam elk land in een institutioneel 
vacuüm terecht dat, te laat, op een eigen wijze moest worden opgevuld. Dat kon gebeuren 
op een manier die het functioneren van de markt bevorderde, maar ook op een niet 
marktconforme wijze zoals in Rusland. Dit laatste verklaart het verschijnsel van 
ruiltransaties. 
 Uit de analyse komt ook naar voren dat de creatie van marktrelaties wel een 
noodzakelijk, maar geen voldoende voorwaarde is voor economische herstel. De te 
voeren macro-economische politiek en het ruim baan geven aan het midden- en 
                                                 
1 Beiden zijn verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de 
Universiteit van Amsterdam als respectievelijk universitair hoofddocent Welvaartstheorie en economische 
orde en hoogleraar Internationale economische betrekkingen. 
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kleinbedrijf spelen daarbij ook een belangrijke rol. De vraag is of de theorie van 
economische ontwikkeling aanknopingspunten biedt voor een beter inzicht in het 
relatieve gewicht van deze drie voorwaarden voor een succesvol transitieproces. Deze 
vraag is het onderwerp van paragraaf 4. 
 
 
2 Institutionele economie 
 
Traditioneel is de visie op het functioneren van een markteconomie geënt op het aloude 
argument van Adam Smith van de onzichtbare hand, waardoor economische agenten die 
hun eigenbelang nastreven tevens het algemene belang dienen. Vanuit deze visie vindt in 
de economische wetenschap onderzoek plaats naar de voorwaarden (omtrent behoeftes, 
beschikbaarheid van productiefactoren, technologie en marktstructuur) waaronder Pareto-
optimale evenwichten bestaan. Deze voorwaarden zijn bijeengebracht in het eerste 
fundamentele theorema van de welvaartstheorie. Dat stelt dat indien (1) er voldoende 
markten zijn, (2) er volledige mededinging tussen consumenten en producenten is en (3) 
er een evenwicht bestaat, de uitkomst van het economisch proces Pareto-optimaal zal 
zijn. (Ledyard, 1991, p. 407; Stiglitz, 1994, hoofdstuk  3). Door de aanvullende, 
impliciete aanname dat onenigheden over contracten juridisch worden opgelost op een 
geïnformeerde en  perfecte wijze, tegen lage kosten, hebben deze economische modellen 
impliciet een legal centralistic- invalshoek (Williamson, 1985, p. 20). 
 In deze algemene-evenwichtsmodellen met een Pareto-optimum zijn 
machtsrelaties buiten beeld. De aannames die een Pareto-optimum garanderen, leiden er 
tevens toe dat de economische subjecten vrijwillig deelnemen aan het economische 
proces en dat zich geen machtsposities, zoals monopolie, met bijbehorend 
prijszettingsgedrag kunnen voordoen. In deze traditionele economische benadering zijn 
de centrale economische vraagstukken: het allocatieprobleem, de inkomensverdeling en 
de bepaling van productie, inkomen en prijzen. 
 In de tak van de economische wetenschap die bekend staat als institutionele 
economie wordt de voorgaande visie op de economie als te eenzijdig ervaren. 
Institutionele economen stellen dat het vertrekpunt van een markt die bevolkt wordt door 
onafhankelijke marktparticipanten te eng is en benadrukken afhankelijkheids- en 
machtsrelaties tussen (groepen van) marktparticipanten. Deze relaties zorgen ervoor dat 
in de praktijk het marktproces enige vorm van organisatie en controle behoeft. 
Institutionele economen geven daaraan een vooraanstaande plaats in hun analyses  
(Samuels, 1987, p. 865), waarbij niet alleen de markt, maar de hele economische 
organisatiestructuur – met inbegrip van de markt – de allocatie van middelen verzorgt. De 
organisatiestructuur bestaat uit instituties, die per land kunnen en vaak zullen verschillen; 
de complete verzameling van economische instituties van  een land vormt zijn 
economische stelsel (e.g. Dellago en Mittone, 1996, p. 2). De markt is dus een van deze 
instituties, opgebouwd uit een groot aantal bijkomstige instituties, en is interactief met 
andere institutionele complexen in de maatschappij. 
 In een ideale situatie is het onderzoek naar het bestaan van een Pareto-optimaal 
algemeen evenwicht van betekenis, zonder dat machtsrelaties in beeld komen. Voor een 
realistischer benadering van de markteconomie is dat dubieus. Neem bijvoorbeeld de 
visie van de Oostenrijkse School dat het leven wezenlijk is doortrokken van 
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onzekerheden. Deze onzekerheden treffen we op elk niveau van de economie aan en 
vormen onderwerp van uitgebreid onderzoek. Daarnaast is de aanname dat rationeel 
calculeren leidt tot een eenduidige oplossing steeds vaker bekritiseerd. Met name door 
het werk van Simon (1969) is in de economische literatuur meer aandacht aan het 
verschijnsel van complexiteit geschonken. 
 In principe zijn er twee manieren om met onzekerheid en complexiteit om te gaan, 
te weten reductie van deze onzekerheid en complexiteit en creatie van meer structurele 
flexibiliteit (Knaack, 1996). Beide manieren worden op verschillende niveaus van het 
economische systeem gehanteerd. 

Zo heeft op het micro-niveau Heiner (1983) het vraagstuk onderzocht dat 
voortkomt uit de kloof tussen de competentie van een individu en de complexiteit van 
zijn op te lossen beslissingsprobleem. Hij ontwikkelde in dit verband de Reliability 
Condition, die luidt dat individuen mogelijke acties moeten negeren die slechts geschikt 
zijn voor zeldzame of ongebruikelijke situaties. Deze voorwaarde vertoont overeenkomst 
met het satisfying behaviour van Simon. Ze is ook in lijn met de uitkomst van biologisch 
onderzoek dat het menselijke denken beperkt is door de structuur van het menselijke 
neuronensysteem (Maturana and Varela, 1984). Een ander type onderzoek over 
onzekerheid op micro-niveau  is dat van Alchian and Demsetz (1972). Zij pleiten voor 
het monitoren van de werknemers van bedrijven teneinde opportunistisch gedrag te 
minimaliseren. Het probleem van het ‘disciplineren’ van de werknemers kan ook met 
andere strategieën worden opgelost. De moderne organisatietheorie benadrukt het belang 
van vertrouwen en loyaliteit voor de bedrijfsefficiëntie (Simon, 1991). Diverse auteurs 
suggereren dat de relatieve efficiëntie van Japanse bedrijven voor een deel voortkomt uit 
de langdurige relaties van geven-en-nemen en vertrouwen (Imai, 1986). Op het micro-
niveau neemt de structurele flexibiliteit toe door voorraden aan te houden en de interne 
arbeidsmarkt in een bedrijf te verbeteren. 
 Invoering van onzekerheid-verminderende instituties kan ook op het meso-niveau 
problemen oplossen. Kwaliteitscontrole en objectieve productvoorlichting zullen de 
consument beschermen. Kamers van Koophandel en beurzen brengen bedrijven met 
elkaar in contact. De transparantie van markten neemt toe door publicatie van prijzen in 
kranten en op radio en televisie. Veel bedrijven werken samen in onderzoeksprojecten. 
Ook op dit niveau werken vertrouwen en persoonlijke relaties de vermindering van 
onzekerheid in de hand. Daarnaast verbetert op meso-niveau de structurele flexibiliteit 
indien de bedrijven succesvol streven naar diversificatie en productinnovatie. 
 Op het macro-niveau is eveneens behoefte aan onzekerheid-verminderende 
instituties. Te denken valt aan een goede en stabiele juridische infrastructuur, zoals een 
goede regeling van eigendomsrechten en een goede faïllissementswetgeving met oog 
voor de belangen van crediteuren. De behoefte aan beleidscoördinatie op het macro-
niveau komt in het algemeen voort uit de fallacy of composition (Hodgson, 1988, p. 233). 
In de macro-economie kunnen verbanden het omgekeerde zijn van overeenkomstige 
verbanden een aggregatieniveau lager. Loonsverlaging, bijvoorbeeld, kan de 
concurrentiepositie van het betrokken bedrijf dan wel land verbeteren en daarmee de 
bedrijfsafzet dan wel de nationale economische activiteit stimuleren. Maar als veel 
bedrijven dan wel landen dit beleid volgen, zullen nationaal dan wel wereldwijd de 
bestedingen dalen, waardoor de economische activiteit juist daalt. Beleidscoördinatie, 
nationaal dan wel internationaal, kan zo’n ongewenste ontwikkeling voorkomen. Maar 
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ook op het macro-niveau kan bevordering van de structurele flexibiliteit oplossingen 
bieden. Zo kan de overheid zorgen voor meer flexibiliteit door de economische 
infrastructuur te verbeteren, de economie te dereguleren en in het onderwijs een systeem 
van éducation permanente te bevorderen. 
 Onzekerheid en complexiteit creëren niet alleen instituties die zijn gericht op het 
terugdringen van onzekerheid, maar leveren ook prikkels voor technologische 
ontwikkeling en groei. Als gevolg daarvan nemen de onzekerheid en complexiteit weer 
toe. Zonder deze ‘imperfecties’ hebben ondernemers geen prikkel om risico te nemen. 
Een investeringsprikkel bijvoorbeeld hangt deels van de verwachting af dat concurrenten 
niet over de informatie beschikken betreffende de mogelijkheden die de investeerder in 
spe ziet. Extra winstmogelijkheid die bij iedereen bekend is, is voor niemand in het 
bijzonder beschikbaar. Vandaar dat markten een dubbele functie hebben: ze vormen 
instrumenten voor de coördinatie van activiteiten en voor de transmissie van impulsen 
voor verandering (Kaldor, 1972, p. 1240).  
 Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat een efficiënt functionerende 
markteconomie in de dagelijkse praktijk van onzekerheid de stabiliteit en steun van een 
goed institutioneel raamwerk nodig heeft. Op macro-niveau brengen stabiele politiek, 
alsmede regels en normen die uit traditie en cultuur voortkomen, orde en stabiliteit. Orde 
en stabiliteit op meso-niveau steunt op de stabiliteit van de organisatievormen. Stabiliteit 
op micro-niveau ontstaat indien economische agenten zich ordelijk gedragen, een gedrag 
dat een sterke stimulans krijgt vanuit de duurzaamheid van de menselijke 
waarnemeningsstructuur  en gedragsregels (Nelson en Winter, 1982). De institutionele 
vormen op de drie niveaus zijn niet onafhankelijk van elkaar. Ze dienen op elkaar aan te 
sluiten. Zo’n constellatie is het resultaat van een evolutionair proces.  
 Aan de andere kant mag de nieuwe stabiliteit niet leiden tot rigiditeit. 
Ondernemers en de overheid moeten zich kunnen aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden. Het is belangrijk te beseffen dat beide vormen van reactie met elkaar in 
strijd kunnen zijn. Teveel stabiliteit kan leiden tot rigiditeit en een principal/agent-
probleem. Teveel flexibiliteit kan leiden tot chaos, een gebrek aan coördinatie tussen de 
onderdelen van het economische systeem. Kortom, in ieder economisch systeem bestaat 
een dialectische relatie tussen aan de ene kant een behoefte aan stabiliteit en aan de 
andere kant een behoefte aan flexibiliteit. Deze dialectische relatie kan op elk niveau van 
de economie worden gevonden (Knaack, 1996).  
 Het voorgaande impliceert dat institutionele theorie zowel een theorie van  
economische stabiliteit bevat als een theorie van economische verandering. De laatste is 
gericht op de wijze waarop instituties zich aanpassen aan veranderingen in hun 
omgeving. Institutionele veranderingen willen nog wel eens traag verlopen, waardoor ze 
naijlen op de economische veranderingen. Ook is het tempo van institutionele 
veranderingen per niveau (micro, meso en macro) vaak verschillend, waardoor de 
aansluiting op elkaar tijdelijk zoek is. Een langdurige misfit van deze institutionele 
veranderingen per sub-systeem is een van de belangrijkste verklaringen voor zovele 
gefrustreerde economische hervormingspogingen. Deze langzame en qua tempo 
uiteenlopende  institutionele aanpassingen leiden ertoe dat minimalisering van de 
aanpassingskosten van economische veranderingen vraagt om een geleidelijk (of 
evolutionair) aanpassingsproces, een aanpassingsproces van learning-by-doing: 
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veranderingen in kleine stappen waarop op basis van opgedane ervaring steeds weer 
verbeteringen kunnen en zullen worden aangebracht. 

In het nu volgende zullen wij de dialectische relatie tussen de institutionele 
theorie van economische stabiliteit en de institutionele theorie van economische 
verandering demonstreren aan de hand van de ervaringen van een drietal Oost-Europese 
landen met de snelle omschakeling van een centraal geleide economie naar een 
markteconomie, na de val van de Berlijnse Muur. 

 
 
3 Het transitieproces van drie voormalig centraal geleide Europese economieën 
 
3.1 Inleiding 
 
Op 1 november 1989 viel de Muur. Vanaf dat moment maakte het een na het andere 
Oost-Europese land zich los van de sovjetdominantie en begon elk land een proces van 
omschakeling van een centraal geleide economie naar een markteconomie. Op 30 juni 
1990 werden de beide delen van Duitsland herenigd en ontstond de Duitse economische, 
monetaire en sociale unie. In Tsjechië maakte in november 1989 de Paarse revolutie een 
einde aan de heerschappij van de Communistische Partij en nam de nieuwe regering-
Klaus op 1 januari 1991 een reeks maatregelen die tot doel hadden de Tsjechische 
economie te integreren in de westerse wereld. Deze nieuwe tijdgeest bereikte ook de 
Sovjet-Unie. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie streefden de nieuwe machthebbers 
naar een snelle overgang naar een economisch systeem dat gekenmerkt werd door 
marktrelaties, particulier eigendom en een liberale democratie. Op 2 januari 1992 
introduceerde de regering-Gaidar een stelsel maatregelen in die richting die een enorme 
schok aan de Russische economie toebrachten. 
 De veranderingsprocessen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie waren niet 
gebaseerd op een blauwdruk die aangaf hoe je een voormalig communistisch land moest 
omvormen tot een kapitalistisch land. Dat hoefde volgens de gangbare opvattingen ook 
niet. Bij de eenwording met West-Duitsland nam Oost-Duitsland in één klap de West-
Duitse wet- en regelgeving over en werden in een rap tempo de Oost-Duitse bedrijven 
geprivatiseerd. De andere landen hoefden slechts een bestaande en reeds vaak beproefde 
receptuur te volgen die bijvoorbeeld door Spanje was gevolgd bij zijn intrede in de 
Europese Unie en door de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. Deze receptuur 
was opgesteld door de Wereldbank en het IMF (Taylor, 1993).  Het proces van 
liberalisering richtte zich voornamelijk op het afbreken van de oude instituties. Men 
vertrouwde er volkomen op dat vele problemen zich op een natuurlijke wijze zouden 
oplossen. Markten zouden vanzelf ontstaan als de oude planningsbureaucraten het veld 
zouden hebben geruimd.  

De economische resultaten van het hervormingsproces waren zeer teleurstellend. 
De meeste landen werden in een zware recessie gedompeld. Deze recessie duurde in het 
ene land langer dan in het andere land. Over de oorzaken van deze recessie en de 
verschillen in economische groei van de transitielanden is in de literatuur veel discussie 
ontstaan. Met name is geprobeerd de verschillen in groei te relateren aan de mate waarin 
de landen op weg waren om hun economie te hervormen. Zo legt bijvoorbeeld de 
Wereldbank in haar World Development Report 1996 een verband tussen de snelheid van 
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het stabilisatie- en liberalisatieproces en de economische resultaten in de periode 1989-
1995. Hierbij wordt een liberalisatie-index gehanteerd die een gewogen gemiddelde is 
van het liberaliseren van de interne en externe markten en het privatiseren van de 
staatsbedrijven. Op basis hiervan zijn de transitie landen in vier groepen ingedeeld en 
vervolgens is de groepsscore bepaald op economische criteria als economische groei en 
inflatie en sociale criteria als gemiddelde leeftijd en sterftecijfer van kinderen. Op alle 
criteria scoren de landen met een hoge liberalisatie- index het best. Oost-Duitsland is 
uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten. Dit land zou ongetwijfeld de hoogste index-
waarde hebben gekregen. Het is de vraag of toevoeging van Oost-Duitsland het beeld van 
de Wereldbank zou hebben verstoord. Ogenschijnlijk niet. In de periode 1991-1995 
groeide de Oost-Duitse economie met gemiddeld zo’n 5 procent per jaar, terwijl het 
nationale inkomen in Tsjechië met zo’n 25 procent afnam en in Rusland met 50 procent. 
Hiermee lijkt de positieve relatie tussen liberalisatie en economische resultaten nog eens 
bevestigd. Wanneer men per land echter dieper op de ontwikkelingen ingaat, blijkt het 
directe verband tussen liberalisatie- index en bijvoorbeeld groei aanmerkelijk te moeten 
worden genuanceerd. Dit zullen wij in de volgende sub-paragrafen voor de reeds 
genoemde landen Oost-Duitsland, Tsjechië en Rusland adstrueren.  
 
3.2 Oost-Duitsland 
 
Zoals reeds gezegd, werden op 30 juni 1990 beide delen van Duitsland herenigd. De 
DDR-mark werd vervangen door de D-mark. De lonen en een belangrijk deel van het 
spaargeld werd één op één geconverteerd. De juridische, sociale-verzekerings- en 
belastingsystemen werden geharmoniseerd. Ook werden alle belemmeringen voor een 
ongebreidelde kapitaal- en arbeidsmobiliteit verwijderd. Op deze manier bleef Oost-
Duitsland een lang proces van monetaire stabilisatie en opbouw van marktinstituties 
bespaard (Knaack, 2000, blz. 179). 

Het resultaat van deze maatregelen leek op het eerste gezicht zeer bevredigend. 
Het Oost-Duits besteedbaar inkomen groeide in de periode 1991-1995 met gemiddeld 
zo’n 5 procent per jaar. De investeringen namen in die periode met 78 procent toe. Deze 
economische groei was beduidend hoger dan het groeicijfer van West-Duitsland. Het 
verschil was nog groter met de andere Centraal- en Oost-Europese transitielanden, die de 
eerste jaren van de jaren negentig alleen maar negatieve groeicijfers lieten zien. De 
positieve groei in Oost-Duitsland lijkt een direct resultaat te zijn van het in één klap 
‘importeren’ van de West-Duitse instituties, die in de West-Duitse context al hun waarde  
hadden bewezen. 

Wanneer wij echter kijken naar de gedesaggregeerde groeicijfers dan zien wij een 
enorm verschil tussen de nationale productie en het besteedbaar inkomen. In 1995 was de 
eerste maar 60 procent van het tweede, waarbij de productie zelfs daalde. Het grootste 
deel van dit verschil werd gefinancierd door de West-Duitse overheid; een ander deel 
werd gefinancierd door de West-Duitse particuliere sector. Ieder jaar ging er 140 miljard 
mark van West-Duitsland richting Oost-Duitsland. De productiedaling had consequenties 
voor de werkgelegenheid. In de periode 1990-1994 gingen door rationalisatieprocessen 
bijna 4 miljoen arbeidsplaatsen verloren. Een belangrijk deel van deze uitstoot aan 
mensen ging met vervroegd pensioen. De rest werd werkloos. In 1994 was het 



 7

werkloosheidspercentage opgelopen tot 15 procent. Daarnaast werd 20 procent 
geconfronteerd met een onvrijwillige reductie van werktijd.  

De daling van de werkgelegenheid vond met name in de industrie plaats. In 1990 
daalde de industriële productie met meer dan 50 procent. Met name de lichte industrie en 
de technologie- intensieve sectoren werden zwaar getroffen. Het aandeel van de 
bouwsector nam daarentegen enorm toe, van 18 naar ruim 34 procent. Ook het aandeel 
van de dienstensector steeg sterk. 

De hoge loonkosten worden in de literatuur voornamelijk verantwoordelijk 
gehouden voor het ineenstorten van de industriële productie. In 1990 bedroeg de 
arbeidsproductiviteit in Oost-Duitsland slechts 30 procent van die in West-Duitsland. De 
lonen waren daarentegen 50 procent van die in West-Duitsland. In de periode 1991-1994 
stegen het gemiddelde loon naar 72 procent van dat in West-Duitsland. De 
arbeidsproductiviteit steeg naar 53 procent van de West-Duitse, als gevolg van de 
rationalisatieprocessen. Deze stijging was aanzienlijk, maar toch duidelijk onvoldoende 
om de hoge loonstijging te kunnen compenseren. Met deze hoge loonkosten per eenheid 
product konden de Oost-Duitse bedrijven niet concurreren op de wereldmarkt.  

De hereniging van Duitsland heeft geleid tot een tweedeling. Om een grote 
migratiestroom naar het Westen te voorkomen, heeft men er voor gekozen de lonen snel 
te laten convergeren, hoewel de arbeidsproductiviteit in Oost-Duitsland dat niet toeliet. 
Dit leidde tot een grote werkloosheid en een permanente financiële steun van West- aan 
Oost-Duitsland. Deze situatie heeft grote gelijkenis met de verhouding tussen Noord- en 
Zuid-Italië. Vandaar dat deze situatie in de literatuur wel als het Duitse Mezzogiorno-
probleem wordt aangeduid (Hallett en Ma, 1993). 

Had dit Mezzogiorno-probleem voorkomen kunnen worden? In de eerste plaats 
zijn vraagtekens gezet bij de paritaire conversie van de Oost-mark in de D-mark. 
Daardoor zijn de lonen in Oost-Duitsland in één klap hoger geworden dan die in de 
andere Centraal- en Oost-Europese landen. In tegenstelling tot die andere landen heeft 
men zodoende niet kunnen profiteren van een goedkope munt. Een realistischer 
omwisselingsverhouding had de concurrentiepositie van Oost-Duitsland  aanzienlijk 
versterkt – maar had wellicht ook de trek van mensen naar het westen sterk 
aangewakkerd. In de tweede plaats is bepleit dat de overheid meer loonkostensubsidies 
had moeten verstrekken. Dat heeft de regering niet gedaan. Betwijfeld mag worden of 
een loonkostensubsidie enig soulaas had geboden voor de scheepsbouw in Mecklenburg-
Vorpommern, de mijnbouw in Thüringen of de Trabant-productie in Saksen. De regering 
heeft voornamelijk gekozen voor een high wage, high-tech-politiek. Er is veel geld 
gestoken in het ontwikkelen van de infrastructuur. Daarnaast heeft men geprobeerd een 
zelfstandige basis voor onderzoek en ontwikkeling (o&o) in Oost-Duitsland te behouden. 
Tijdens het privatiseringsproces zijn de meeste bedrijven echter verkocht aan West-
Duitsers, die niet geïnteresseerd waren in de o&o-afdelingen. Zij hadden slechts belang 
bij de toegang tot de Oost-Duitse markt en het wegwerken van de eigen overcapaciteit. 
Het o&o-personeel daalde in Oost-Duitsland van 86 duizend naar 16 duizend personen 
(Fleischer & Hornschild, 1999, tabel 8.3 en 8.4).  

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het positieve effect van de 
import van de West-Duitse instituties volledig is geneutraliseerd door het negatieve effect 
voor de export van de paritaire conversie van de Oost-mark in de D-mark. Dat de Oost-
Duitse economie nog relatief goed draaide, is veroorzaakt door de enorme West-Duitse 
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overdrachtsuitgaven voor de infrastructuur, de bouw en de overheidsdiensten. In deze 
sectoren werkt een buitensporig groot aantal mensen. Gevreesd moet worden dat wanneer 
veel van deze projecten eenmaal zijn voltooid, de economische basis van Oost-Duitsland 
heel smal zal blijken te zijn.  
 
3.3 Tsjechië2 
 
De overgang van Tsjechië naar een markteconomie is lange tijd gezien als hét voorbeeld 
van een geslaagd economisch transitieproces. Op 1 januari 1991 werd door de regering- 
Klaus een aantal maatregelen genomen die tot doel hadden de Tsjechische economie in 
de westerse economie te integreren. Deze maatrege len waren voornamelijk gericht op de 
liberalisatie van het economisch verkeer, het bereiken van macro-economische stabiliteit 
en het privatiseren van het bedrijfsleven. Tot op zekere hoogte weerspiegelde het 
scenario de maatregelen die de Poolse regering een jaar eerder had genomen (Dyba & 
Svejnar, 1994, blz. 99).  
 De liberalisatie van het economisch verkeer werd voornamelijk bereikt door de 
zogenoemde Staatsplanningscommissie te vervangen door een ministerie van 
Economische Zaken. Als gevolg hiervan hoefden de bedrijven niet langer de van boven 
opgelegde plannen uit te voeren. Tegelijkertijd werd 85 procent van de prijzen losgelaten 
en werd het overgrote deel van de staatssubsidies afgeschaft. Het monopolie op de 
buitenlandse handel werd stap voor stap ontmanteld. Er werd een strak monetair beleid 
gevoerd gericht op een blijvend positieve reële rente en een beperking van de 
bankkredieten als twee intermediaire doeleinden. Teneinde de omschakeling van de 
Tsjechische export naar het westen te vergemakkelijken, werd in 1991 de Tsjechische 
kroon met maar liefst 50 procent gedevalueerd ten opzichte van de dollar. 
 Tegelijk met het afbreken van de instituties van het oude planningssysteem was 
het noodzakelijk om de fundering te leggen voor de instituties van een markteconomie 
die er voor zouden moeten zorgdragen dat de regels voor een goede marktwerking ook 
zouden worden nageleefd. De meest directe manier om dat te bereiken leek het zo snel 
mogelijk privatiseren van het staatsbezit te zijn. Deze privatisering voltrok zich op drie 
manieren, namelijk teruggave van het na 1948 genationaliseerde private bezit, alsmede de 
zogenoemde ‘kleine’ en ‘grote’ privatisering. Het restitutieprogramma vormde vooral een 
belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de dienstensector. Dat gold ook voor de 
kleine privatisering. In korte tijd zijn tienduizenden winkels, restaurants en kleine 
bedrijven verkocht. Het privatiseren van de grote bedrijven ging moeizamer. De overheid 
probeerde aanvankelijk de ‘grote’ privatisering door te voeren door de grote bedrijven 
direct te verkopen. Zo werd Skoda, na een lang onderhandelingsproces, verkocht aan 
Volkswagen. De overige bedrijven werden echter geprivatiseerd met behulp van het 
zogenaamde vouchersysteem. De geschatte waarde van de te privatiseren bedrijven werd 
daarbij omgezet in zogenoemde vouchers, die voor een laag bedrag werden verkocht aan 
de Tsjechische bevolking. In eerste instantie wekte dit systeem maar een gering 
enthousiasme bij de bevolking op. Pas toen er investeringsfondsen in de markt kwamen 

                                                 
2 In deze tekst wordt voorbijgegaan aan de splitsing van Tsjecho-Slowakije in de twee zelfstandige 
republieken Tsjechië en Slowakije op 1 januari 1993. Bij het uiteengaan was de economische situatie in 
Slowakije veel negatiever dan in Tsjechië. Zo bedroeg de werkloosheid in Slowakije in 1993 meer dan 10 
procent, terwijl die in Tsjechië 4 maar procent was. 
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die soms het tienvoudige boden voor een voucher, werden de vouchers massaal gekocht 
en vervolgens doorverkocht aan de investeringsfondsen (Knaack, 2001, blz. 88).  
 Deze maatregelen leken in de eerste helft van de jaren negentig zeer succesvol te 
zijn. Hoewel de productie met name in de jaren 1991 en 1992 inzakte met 
achtereenvolgens 16 en 7 procent, trad er in 1993 al een licht herstel in. Ook met de 
bestrijding van de inflatie ging het goed. Na een stijging van de prijzen in 1991 met zo’n 
60 procent, nam de prijsstijging in 1992 af tot minder dan 1 procent per maand. De daling 
van met name de industriële productie ging niet gepaard met een snelle stijging van de 
werkloosheid. In 1992 bedroeg de werkloosheid in Tsjechië ongeveer 4 procent, tegen 
tenminste 12 procent in de beide andere Viségrad- landen, Polen en Hongarije. Ook de 
overheidsfinanciën bleven onder controle. Op de betalingsbalans vertoonde de 
goederenbalans vanaf het begin een tekort, maar dat werd goedgemaakt door een 
overschot op de dienstenbalans en een snelle instroom van buitenlands kapitaal (Myant 
e.a., 1996, hoofdstuk 4). 
 De gunstige werkloosheidscijfers zijn niet veroorzaakt door een te geringe uitstoot 
van arbeid uit de industrie (Munich & Storm, 1996). Tussen 1989 en 1995 verliet 
ongeveer 25 procent van de werknemers de industrie. Voor een deel verlieten ze 
voorgoed het arbeidsproces. Dat gold met name voor de op dat moment nog werkende 
gepensioneerden. Anderen vonden gemakkelijk werk in de dienstensector of vonden een 
baan in Duitsland of Oostenrijk. Veel mensen stichtten eenmansbedrijfjes in de 
dienstensector, zoals in de handel en de horeca. Veel werk leverde de snel groeiende 
toeristenindustrie op. Met name in het gebied rondom Praag ontwikkelde de 
toeristenindustrie zich explosief.  
 Ook het feit dat er de eerste jaren na de economische omwenteling geen grote 
problemen waren met de internationale handel was opmerkelijk. De omgeving van de 
bedrijven veranderde namelijk dramatisch door het ineenstorten van de Comecon. Tot 
1989 ging 80 procent van de Tsjechische export naar de Comeconlanden. Na 1989 wilde 
die landen de Tsjechische producten niet meer hebben of ze konden die niet meer betalen. 
Dit betekende dat de Tsjechische bedrijven zich met hun export moesten gaan richten op 
het westen. Deze heroriëntering werd vergemakkelijkt door de devaluatie van de 
Tsjechische kroon met 50 procent. Tevens kon Tsjechië profiteren van de gunstige 
ligging ten opzichte van Duitsland en Oostenrijk. Van beide factoren wisten voornamelijk 
de exporteurs van grondstoffen en halffabrikaten te profiteren. De toename van de handel 
met het westen kon echter niet verhinderen dat de goederenbalans in 1995 een groot 
tekort vertoonde van 3,8 miljard dollar. Dit tekort kon echter gemakkelijk worden 
gefinancierd uit het overschot op de dienstenbalans van 2,5 miljard dollar en een 
kapitaalimport van 2,7 miljard dollar. 
 In mei 1996 keerde het tij door een combinatie van een te gering 
concurrentievermogen en een te hoge binnenlandse vraag. De industriële productie begon 
te dalen als gevolg van een te gering concurrentievermogen van de Tsjechische bedrijven. 
Daardoor viel de exportvraag tegen en nam de importpenetratie toe. Met name de grote 
bedrijven die waren geprivatiseerd met behulp van het vouchersysteem konden zich 
moeilijk staande houden op de vrije markt. In belangrijke mate werd dit veroorzaakt door 
de onzekerheden rond het privatiseringsprogramma. De bedrijven konden van de ene dag 
op de andere van eigenaar veranderen. Deze nieuwe eigenaars waren voornamelijk 
gericht op het behalen van korte termijnwinst. In 1997 nam de economische groei af tot 1 
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procent en in 1998 daalde het nationale inkomen zelfs met 2,5 procent. De recessie 
schokte het vertrouwen van de buitenlandse investeerders. In 1997 kwam de kroon onder 
vuur te liggen en devalueerde vervolgens met 19 procent ten opzichte van de dollar. Als 
gevolg van de recessie kwam een groot aantal bedrijven in de rode cijfers; dit 
veroorzaakte een nieuwe herstructureringsgolf. De werkloosheid begon snel op te lopen, 
tot 8,7 procent in 1999. Pas aan het einde van het millennium waren de 
eigendomsverhoudingen voldoende uitgekristalliseerd, in de zin dat de eigenaars 
eenduidig bekend waren, en konden de bedrijven zich weer richten op de lange termijn 
(Myant, 1999). 

Dit leidde tot een verbetering van de economische situatie. De economie begon 
weer te groeien en het betalingsbalanstekort sloeg om in een overschot. Dit werd in 
belangrijke mate veroorzaakt door een herstel van vertrouwen van de buitenlandse 
investeerders. Op dit moment zijn de buitenlandse investeringen in Tsjechië groter dan in 
de andere Centraal- en Oost-Europese landen. Dit herstel van het investeringsklimaat is 
in sterke mate veroorzaakt door de voortvarendheid waarmee de nieuwe sociaal-
democratische regering-Zeman, die de regering-Klaus was opgevolgd, het Acquis 
Communautaire, de wetgeving van de Europese Unie, bezig is te implementeren. Deze 
voortvarendheid is beloond met de beslissing dat Tsjechië met ingang van 1 januari 2004 
deel zal uitmaken van de Europese Unie. 
 
3.4 Rusland 
 
Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de val van het communisme werd de weg in 
Rusland vrijgemaakt voor radicale veranderingen in de economische orde. Op 2 januari 
1992 introduceerden de nieuwe machthebbers onder leiding van president Jeltsin een 
stelsel maatregelen die een enorme schok toebrachten aan de Russische economie. Er 
vond een liberalisatie plaats van de handel in vreemde valuta en van de buitenlandse 
handel, alsmede van alle vormen van private handel. Tevens werden de meeste prijzen  
losgelaten. Daarnaast werd gestreefd naar een snelle convertibiliteit van de roebel tegen 
een vaste wisselkoers met de dollar en een snelle privatisering van een groot deel van de 
staatsbedrijven.  
 Deze maatregelen hebben niet he t gewenste resultaat opgeleverd. De Russische 
economie liet een enorme contractie zien. In de periode 1992-1998 daalde het nationale 
inkomen met niet minder dan 55 procent. Aanvankelijk daalde de industriële productie 
nog sterker dan het nationaal inkomen; later ging de daling meer gelijk op. In de periode 
1992-1997 daalde de industriële productie met meer dan 60 procent. Met name de lichte 
industrie en de machinebouw werden zwaar getroffen. In 1996 was hun productie 
ineengeschrompeld tot 11,5 respectievelijk 30,5 procent van de productie in 1990. 
Daarentegen wisten de energiesector en de metaalsector zich nog redelijk te handhaven. 
Daar daalde de productie in dezelfde periode met ‘maar’ 20-30 procent. De landbouw 
nam in dezelfde periode met een kwart af. De slechte economische vooruitzichten 
vertaalden zich in een dramatische afname van de investeringen. Deze daalden in die 
periode met 80 procent.  

De ontwikkelingen in de binnenlandse productie van goederen en diensten 
weerspiegelden zich ook in de veranderende structuur van de buitenlandse handel. In 
absolute zin nam de buitenlandse handel in de periode 1990-1996 met zo’n 40 procent af. 
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De export daalde echter minder dan de import. Als gevolg daarvan liet de handelsbalans 
al snel grote overschotten zien. De structuur van zowel export als import wijzigden zich. 
De handel met het westen steeg tot 50 procent; dit ging ten koste van de handelsaandelen 
met de voormalig communistische landen. In de export zien wij een toename van het 
aandeel van de energie- en grondstoffensector, tot 80 procent van het totaal, en een daling 
van de export van industriële producten. Aan de importkant kan een stijging van 
duurzame consumptiegoederen en voedsel worden geconstateerd, tot een kleine 60 
procent van de totale import. Het is voor de Russische economie een groot probleem dat 
de exportopbrengsten nauwelijks zijn gebruikt voor de import van kapitaalgoederen. Er 
vond op grote schaal kapitaalvlucht naar het buitenland plaats. Vanaf 1991 stegen de 
buitenlandse bezittingen van Russische ingezetenen met 10 miljard dollar per jaar 
(Chandra, 1995).  

Deze ontwikkelingen hadden natuurlijk ernstige gevolgen voor de 
levensstandaard en het welzijn van de bevolking. Terwijl de potentiële beroepsbevolking 
sinds 1990 met ongeveer 1,5 miljoen mensen toenam, daalde de werkzame 
beroepsbevolking met 15 miljoen, of ongeveer 20 procent. Naast het verlies aan banen 
moest een deel van de werknemers onvrijwillig genoegen nemen met een reductie in 
werktijd door een overgang naar of verkleining van een deeltijdaanstelling dan wel het 
neerleggen van het werk voor een bepaalde tijd. In 1999 bedroeg de werkloosheid op 
basis van de ILO-meetmethode 14,2 procent, terwijl het officiële percentage werklozen 
slechts 2,7 procent bedroeg. Kennelijk pasten de bedrijven zich niet aan de crisissituatie 
aan door de overtollige arbeiders te ontslaan, maar door de lonen niet of te laat uit te 
betalen en door werktijdverkorting. Als gevolg van deze factoren zijn de gemiddelde 
lonen drastisch gedaald. De inkomenspositie verslechterde verder doordat op veel 
producten de subsidies zijn afgebouwd. Ook voor die producten die formeel gratis zijn, 
moet thans informeel worden betaald. Dit geldt met name voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg.  

Het inkomen is zeer ongelijk verdeeld. Dit verklaart de forse stijging van de 
verkoop van auto’s en van geïmporteerde duurzame consumptiegoederen in de jaren 
negentig. Daar staat tegenover dat 23 procent van de huishoudens in 1996 een inkomen 
onder de armoedegrens had. Om toch in leven te blijven moet veel tijd en energie worden 
besteed aan het verbouwen van voedsel op de ‘volkstuintjes’. De opbrengst van deze 
tuintjes wordt geschat op 43 procent van de totale voedselconsumptie. 

Met de contractie van de productie veranderde ook de aard van de ruilrelaties. De 
rol van het geld in de economie nam af, wat tot uitdrukking kwam in de toename van de 
ruilhandel en een snelle opeenhoping van betalingsachterstanden (Ledeneva en Seabright, 
2000). Zowel de overheid als de bedrijven betalen steeds minder op tijd. Daarnaast vond 
er een verschuiving plaats van de formele economie naar de informele economie en de 
zelfvoorzieningseconomie. Al met al is er duidelijk sprake van een soort ‘primitivisering’ 
van de Russische economie (Hedlund & Sundstrom, 1996).    

Voor het verschijnsel van de ‘primitivisering’ zijn verschillende verklaringen 
gegeven. Een veel voorkomende verklaring is het onvermogen van de bedrijven om 
krediet te krijgen. Daaraan zijn debet zowel de hoge rentestanden als de onzekerheden 
waarin de Russische economie verkeert. Daarnaast geven de verschillende vormen van 
ruilhandel de bedrijven de gelegenheid om belasting te ontduiken. De reden voor de 
belastingontduiking blijkt niet zozeer te liggen in de absolute hoogte van de belastingen, 
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maar in het ondoorzichtige woud van verschillende belastingen en de uitzonderingen 
daarop. Daar komt nog bij dat de belastingen erg vaak veranderen. Een derde verklaring 
voor de ‘primitivisering’ vormt het feit dat de bedrijven niet failliet gaan, maar door 
blijven produceren. De meeste bedrijven vormen een schakel in een netwerk dat vaak 
regionaal van aard is (Boeva & Dolgopiatovo, 1994). Het breken van een schakel in het 
netwerk bedreigt het gehele netwerk en de sociale rust tussen het bedrijfsmanagement, de 
arbeiders en de lokale overheden. Gegeven de extreme economische onzekerheden en de 
sterke technologische en economische banden tussen de bedrijven bieden de netwerken 
een grotere overlevingskans voor de individuele bedrijven dan een volledige 
zelfstandigheid (McDermott, 1997). 

Een belangrijke reden waarom de recessie in Rusland geleid heeft tot een 
scherpere daling van de productie dan in bijvoorbeeld Tsjechië vormt de uiterst moeilijke 
positie van het midden- en kleinbedrijf in Rusland. In bijvoorbeeld de periode 1995-1997 
is de werkgelegenheid in Russische bedrijven met maximaal 50 werknemers met 
ongeveer 50 procent afgenomen. Dit kan niet verklaard worden uit een relatief slechte 
productiviteitsontwikkeling. Integendeel, deze kleine bedrijven hebben vaak een goede 
performance (Commander, Fan en Schaffer, 1996, hoofdstuk 8). De verklaring voor de 
scherpe werkgelegenheidsdaling vormt het optreden van de Russische maffia en de 
onbetrouwbaarheid van de Russische overheid. De kleine bedrijven zijn verplicht tot 
regelmatige betalingen aan hun ‘beschermers’. De maffia heeft ook voordelen. Door het 
verslappen van de belastingmoraal en het ontbreken van een goed functionerend juridisch 
apparaat, is een veel gebruikte methode om schulden te vereffenen gebruik te maken van 
‘Rechter Kalasjnikov’ (Knaack, 1999). 
  
 
4 Institutioneel vacuüm 
 
Na de val van de Muur in 1989 hebben alle Oost-Europese landen in principe een 
liberalisatieproces gevolgd dat gericht was op het afbreken van de vigerende 
planningsystemen. Daarbij vertrouwde men er op dat markten ‘vanzelf’ zouden ontstaan 
als de oude planningbureaucraten zouden zijn verdwenen. Met andere woorden, in de 
transitieperiode hoopten de beleidsmakers dat een vorm van ‘organische groei’ de 
politieke en economische instituties zou creëren die nodig waren om een markteconomie 
te kunnen laten functioneren. Kennelijk vertrouwde men er onder meer op dat de door 
Adam Smith gepostuleerde neiging van de mens om te handelen en te ruilen na decennia 
van communisme niet was verdwenen (Knaack, 1999, blz. 357). 
 Waar men echter geen rekening mee had gehouden, is het feit dat goed werkende 
markten een institutionele infrastructuur vereisen en dat het tijd kost alvorens het nieuwe 
institutionele systeem en de personen die daarin werken aan de nieuwe omstandigheden 
zijn aangepast. Nieuwe marktinstituties dienen niet alleen ontworpen te worden, maar ze 
moeten ook nog eens hun waarde bewijzen in een tijdrovend trial-and-error-proces. Een 
economische transitie is fundamenteel een incrementeel proces, waarbij constant 
geëxperimenteerd wordt om vervolgens de als bevredigend ervaren oplossingen aan de al 
opgebouwde institutionele structuur toe te voegen.  

Het abrupt afbreken van het oude planningssysteem zonder dat de nieuwe 
instituties van de markteconomie zijn gecreëerd, leidt onherroepelijk tot een institutioneel 
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vacuüm. Dat vacuüm kent vele vormen (Knaack, 1999, p. 363). De oude gedragsregels 
verliezen veelal hun functie, maar de bedrijven hebben nog niet geleerd hoe zij zich in de 
nieuwe situatie moeten gedragen. Verder is de informatiestructuur van het oude systeem 
verdwenen, zonder dat zich al in voldoende mate marktsignalen hebben ontwikkeld. De 
bedrijven vinden het moeilijk om nieuwe klanten te vinden en als die er al zijn is het 
moeilijk vast te stellen hoe betrouwbaar ze zijn. Als gevolg daarvan opereren de 
bedrijven, zeker aanvankelijk, in een omgeving die gekarakteriseerd wordt door een 
extreme mate van onzekerheid. 
 Zoals wij hebben gezien, kunnen bedrijven op twee manieren reageren op 
onzekerheid, namelijk door de creatie en/of adoptie van onzekerheid reducerende 
instituties en door de creatie van structurele flexibiliteit. In het eerste geval wordt het 
institutionele vacuüm opgevuld. In het geval van Oost-Duitsland zijn met de Duitse 
hereniging in één klap de marktinstituties van West-Duitsland overgenomen. In het geval 
van Tsjechië is er geprofiteerd van de gunstige ligging ten opzichte van Duitsland en 
Oostenrijk en heeft men snel kunnen leren uit de internationale handelscontacten. Vanaf 
1995 is Tsjechië - met de implementatie van het Acquis Communautaire - bezig de 
instituties van de Europese Unie over te nemen. Deze voordelen heeft Rusland niet 
gehad. Als groot land maakt de internationale handel er een veel kleiner percentage van 
het nationaal inkomen uit. Wat betreft de mogelijkheid instituties te importeren heeft men 
alleen maar moeten voldoen aan de eisen die het IMF stelde bij het verstrekken van 
leningen. Dat betekent dat men meer dan in de veel kleinere Oost-Europese landen naar 
eigen inzicht het institutionele vacuüm moest opvullen. Gegeven de tijd die dat kost, is 
het begrijpelijk dat men in de transitiefase terugviel op de oude routines en dat – gegeven 
de zwakte van de staat - organisaties als de maffia het vacuüm deels opvulden. 
 Hoewel de verschillen in institutionele vormen belangrijk zijn, kunnen zij niet 
alleen de verschillen in groeicijfers verklaren. Zeer belangrijk voor het welslagen van het 
transitieproces is het vergroten van de structurele flexibiliteit door het overheidsbeleid 
met betrekking tot de buitenlandse handel en het midden- en kleinbedrijf geweest. Het 
wegvallen van de export naar de voormalige Comeconlanden, en het daarmee gepaard 
gaande productie- en banenverlies, moest worden opgevangen door exportvergroting naar 
het westen en de creatie van nieuwe banen in het midden- en kleinbedrijf. Alleen 
Tsjechië is in beide gevallen succesvol geweest. De sterke devaluatie van de kroon leidde 
tot een snelle groei van de export naar het westen en de ‘kleine’ privatisering droeg bij 
aan de sterke groei van de werkgelegenheid in de particuliere sector. Natuurlijk heeft 
Tsjechië ook kunnen profiteren van zijn gunstige geografische ligging en de toeristische 
mogelijkheden van met name Praag. Door de koppeling van de Ost-mark aan de D-mark 
heeft Oost-Duitsland niet kunnen profiteren van een devaluatie. Integendeel. Door de 
gekozen onevenwichtige conversievoet van de Ost-mark naar de D-mark heeft Oost-
Duitsland een duidelijke verslechtering van zijn ruilvoet ondergaan, wat veel 
werkgelegenheid heeft gekost. Wel hebben veel jonge ondernemers er kunnen profiteren 
van de nieuwe mogelijkheden.  

In vergelijking met de andere twee landen heeft Rusland voor de minst gunstige 
weg gekozen - en noodgedwongen deels ook wel moeten kiezen. De keuze voor een vaste 
koppeling van de Russische roebel aan de dollar in een situatie waarin de binnenlandse 
inflatie veel hoger was dan in het westen, leidde in de praktijk tot een sterke reële 
appreciatie van de roebel. Door een snelle verkoop van de gas- en olievoorraden bleef het 
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handelsbalanssaldo desondanks lange tijd positief. Deze ontwikkeling leidde tot een 
sterke mate van crowding-out van de Russische industriële productie. In feite is dit beeld 
een variant van de zogenoemde Dutch disease. De industrie werd veel te duur om te 
kunnen exporteren en de dure roebel maakte het attractief om consumptiegoederen uit het 
westen te importeren. Het banenverlies in de industriële sector is niet opgevangen door 
het scheppen van werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. Daarvoor kunnen 
zowel de overheid als de maffia als schuldigen worden aangewezen. Beide zagen de 
nieuwe bedrijfjes eerder als een welkome ‘melkkoe’ dan als een banenmotor die moest 
worden gestimuleerd. 
 De voorgaande conclusie omtrent het belang van het midden- en kleinbedrijf in het 
economische transitieproces sluit geheel aan bij een van de belangrijkste conclusies van 
een recent rapport van de Wereldbank over de eerste tien jaren van transitie (World Bank, 
2002). Volgens dat rapport is de sleutel tot economische groei een verschuiving van 
productiemiddelen vanuit de oude, overwegend kapitaalintensieve, ondernemingen naar 
de nieuwe, arbeidsintensievere, ondernemingen. De laatste groep omvat overwegend 
kleine ondernemingen (met maximaal 50 werknemers). De toegevoegde waarde per 
werknemer blijkt in deze groep significant hoger te zijn dan in de groep van oude 
ondernemingen. Het verschil is met name groot indien het oude ondernemingen betreft 
die onder het oude regime zwaar werden gesubsidieerd en beschermd.  
 Volgens het Wereldbank-rapport krijgt het hervormingsproces pas een momentum 
wanneer de kleine bedrijven samen zijn gegroeid tot een aandeel van rond de 40 procent 
in de nationale werkgelegenheid. De groep van landen in Centraal- en Zuidoost-Europa, 
met inbegrip van de Baltische staten, bereikte dit percentage rond 1996. Deze groep ging 
voort met het hervormingsproces. Daarentegen zijn de landen die tot de Sovjet-Unie 
hebben behoord, met uitzondering van de Baltische staten, hierop ver achtergebleven. Zij 
lijken volledig te stagneren wat betreft de groei van de kleine bedrijven en daarmee van 
de gehele economie. Het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in die landen kwam niet 
boven de 20 procent. 
 Voor het stagneren van de groei van het midden- en kleinbedrijf in de landen die 
behoorden tot de voormalige Sovjet-Unie voert de Wereldbank een public choice-achtige 
argumentatie aan. Daarin wordt de uitkomst van het transitieproces sterk bepaald door de 
uitkomst van het krachtenspel tussen drie groepen belanghebbenden in de voorheen 
centraal geleide economie: (a) de werknemers in de staatsbedrijven; (b) de werknemers 
en managers met de kwaliteit om in de nieuwe sectoren werkzaam  te zijn; (c) de 
oligarchen en insiders, die het transitieproces ingaan met een aanzienlijke controle over 
de staatseigendommen en met nauwe relaties met het oude politieke establishment. Een 
belangrijke hypothese van het Wereldbank-rapport luidt dat het krachtenspel tussen deze 
drie groepen kan uitmonden in een drietal mogelijke situaties.  

De eerste situatie is dat er geen enkele hervorming wordt doorgevoerd. Bij de start 
van het hervormingsproces lijden alle werknemers en managers verliezen, ook die in 
categorie (b), maar met uitzondering van categorie (c). De laatste categorie boekt 
vooralsnog een te verwaarlozen winst. In feite is er geen kracht die het evenwicht uit de 
situatie van ‘geen hervorming’ trekt of het moet het vooruitzicht van categorie (c) zijn 
van een aanzienlijke winst bij een beperkte hervorming. In dat geval bereikt categorie (c) 
haar maximale winst. Op dat moment begint ook categorie (b) winst te maken. In deze 
tweede situatie is de gezamenlijke winst van beide categorieën ruim voldoende om het 
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verlies van categorie (a) te compenseren. Dat maakt deze situatie van een beperkte 
hervorming tot een potentieel stabiel evenwicht. 

Het hervormingsproces zou een nieuwe impuls krijgen indien de nieuwe bedrijven 
ruim baan zouden krijgen. Het vooruitzicht van veel grotere winstgevendheid voor 
categorie (b) brengt deze ertoe daarnaar te streven. Maar de categorieën (a) en (c) werken 
haar daarin tegen. Dit betekent dat een belangrijke rol is weggelegd voor de nieuwe 
politieke leiders die bereid en in staat moeten zijn om de institutionele infrastructuur 
drastisch te hervormen. Onderdeel daarvan dient een nieuw coördinatiemechanisme te 
zijn, waardoor de potentiële winnaars - de verspreide kleine, nieuwe bedrijven - elkaar 
weten te vinden in hun gezamenlijke actie voor verdergaande hervorming en de 
machtspositie van  de categorie (c) wordt ontmanteld. In deze derde mogelijke situatie 
geval is de winst van categorie (b) al zo groot is dat de verliezen van (a) en (c) er meer 
dan volledig uit kunnen worden gecompenseerd. Nu heeft het hervormingsproces 
momentum. De winsten van categorie (b) nemen verder toe zonder dan de verliezen van 
de beide andere categorieën nog wezenlijk toenemen. De deur staat dan, met andere 
woorden, wijd open voor nog veel verdergaande hervormingen. 
    Het aldus verkregen beeld sluit goed aan bij de beschrijvingen eerder in 
paragraaf 3. Het hervormingsproces in Rusland stokt, omdat de oligarchen en insiders, te 
samen met de oude politieke krachten, het heft nog steeds in handen hebben. Tsjechië had 
in 1996/97 moeite de derde mogelijke situatie te bereiken en te passeren. Na enige 
aarzeling is dat gelukt en thans beweegt het land zich ongebonden in de richting van 
verder reikende hervormingen. 
 
5 Conclusies 
 
Na de val van de Berlijnse muur op 1 november 1989 heeft het ene na het andere 
Centraal- en Oost-Europese land zich losgemaakt van de sovjetdominantie en begon elk 
van die landen een omschakelingsproces van een centraal geleide economie naar een 
markteconomie. Hierbij werd overwegend de reeds vaak beproefde receptuur gevolgd die 
door het IMF en de Wereldbank was opgesteld ten behoeve van de ontwikkelingslanden. 
De resultaten waren in alle landen teleurstellend. De meeste landen werden in een zware 
recessie gedompeld. Deze recessie was veel dieper dan van tevoren was gedacht. 
 De diepte van de recessie in de meeste landen kan worden verklaard uit het feit 
dat het hervormingsproces gebaseerd is geweest op een onvolledige theorie over het 
functioneren van een markttheorie. De beleidsvoerders hebben geen rekening gehouden 
met de voorwaarde dat goed werkende markten een institutionele infrastructuur vereisen 
noch met het verschijnsel dat het tijd kost alvorens het nieuwe institutionele systeem en 
de personen die daarin werken aan de nieuwe omstandigheden zijn aangepast. Het 
wegvallen van de oude planningsinstituties plaatsten de bedrijven in een extreem 
onzekere positie, waarin het moeilijk was om klanten te vinden en vast te stellen hoe 
betrouwbaar die waren. Vanuit dit gezichtspunt was de diepte van de recessie afhankelijk 
van de snelheid waarmee in de transitielanden de nieuwe marktinstituties werden 
opgebouwd. 
 Dit gezichtspunt lijkt bevestigd te worden door de ervaringen in Oost-Duitsland, 
Tsjechië en Rusland. De diepte van de recessie in deze landen lijkt inderdaad gerelateerd 
te kunnen worden aan de snelheid waarmee marktinstituties in die landen werden 
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ingevoerd. Toch blijken institutionele factoren niet de enige factor te zijn die de 
verschillen in groeicijfers verklaren. Zeer belangrijk voor het welslagen van het 
transitieproces is het vergroten van de structurele flexibiliteit in die landen geweest. Door 
het wegvallen van de Comeconhandel moesten de bedrijven hun export ombuigen naar 
handel met het westen. Een waardedaling van de nationale munt lijkt hiervoor een 
vereiste te zijn geweest. Alleen Tsjechië heeft dit vereiste in praktijk gebracht. Dit 
verklaart waarom het ineenstorten van de industrie in Oost-Duitsland en Rusland veel 
ernstiger is geweest dan in Tsjechië.  

Daarnaast hangt het blijvende succes van het hervormingsproces sterk af van de 
mate waarin de novo-bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Dit laatste is met name in 
Rusland niet gelukt. De overheid is niet in staat geweest het midden- en kleinbedrijf 
tegen schadelijke praktijken van de maffia en van gevestigde bedrijven te beschermen. 
Ook haar eigen optreden is schadelijk geweest voor de nieuwe bedrijven.  

Uit het voorgaande blijkt dat het succes van het transitieproces niet alleen afhangt 
van een snelle opbouw van een levensvatbare marktsector. Er is ook een sterke overheid 
nodig die in staat is de benodigde marktinstituties te creëren, gevestigde belangen tegen 
te gaan en bovendien een economische politiek voert die gericht is op een snelle 
omschakeling van de handelsbetrekkingen naar het westen. 
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