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Samenvatting 

Albanië ligt in Europa en is een van de armste landen van het continent. Het had vanaf 

halverwege de veertiger jaren tot eind 1990 één van de meest gecentraliseerde en 

repressieve regimes van de wereld. Dit land begon met haar transitie proces lang nadat 

economische hervormingen waren geïnitieerd in andere plan-economieën. 

Sinds het begin van haar transitie naar een markteconomie in 1991 heeft 

Albanië dramatische oscillaties ondervonden die toe te schrijven zijn aan zowel het 

succes als de mislukking van het aanpassingsproces. Het begon met een diepe val 

waarbij de productie van 1989 tot 1992 halveerde, de inflatie meer dan honderd 

procent bedroeg en het tekort op de buitenlandse lopende rekening bijna twee derde 

van het Bruto Nationaal Product (BNP) bedroeg. De stijging van de productie van 

1993 tot 1995 bereikte ook grote hoogtes met een gemiddelde groei van het BNP van 

bijna tien procent, een inflatie onder de tien procent en een sterk verbeterde 

betalingsbalans met het buitenland. In 1996 werd de groei meer en meer in stand 

gehouden door aan piramidespelen gerelateerde activiteiten. De ineenstorting van de 

piramidespelen in 1997 heeft een diepe economische en sociale crisis veroorzaakt, die 

de economie tot stilstand bracht. 

Het transitieproces in het algemeen en dat van de Albanese economie in het 

bijzonder zijn het onderwerp van dit project. We analyseren eerst of en hoe de macro-

economische regelmatigheden verschilden tussen de transitie-economieën en de 

ontwikkelde Westerse economieën. Daarna controleren we of er een convergentie van 

deze regelmatigheden in de transitie periode is opgetreden. We vervolgen met een 

analyse van Albanië en maken een gedetailleerde beschouwing van het macro-

economische stabilisatieproces aldaar en vergelijken het met de geslaagde transitie 

landen, zoals Polen, en minder geslaagde transitie landen, zoals Bulgarije. Voor 

Albanië passen we een geïntegreerd raamwerk toe om, gegeven de groei van het BNP, 

de samenhang tussen het begrotingsbeleid en het monetaire beleid te meten. De 

resultaten van deze analyse tonen ons de zwakke punten van het macro-economische 

stabilisatieproces in Albanië. We vestigen onze aandacht in het bijzonder op de 

hervorming van de financiële sector en andere factoren die het land aan de rand van de 

afgrond brachten. Tevens verschaffen we suggesties om Albanië in de toekomst uit de 

crisis te halen. We vervolgen met een analyse van de economische en politieke 
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implicaties van de ontwikkeling van Ponzi schema's in Albanië. Tenslotte toetsen we 

de mogelijkheid dat zulke schema's ontstaan en zich verder ontwikkelen in een 

gecontroleerd laboratorium opzet. 

Dit boek is verdeeld in twee delen. In het eerste deel van vier hoofdstukken wordt de 

macro-economische consequenties van de transitie behandeld. In het tweede deel 

wordt de financiële ineenstorting en in het bijzonder de Ponzi schema's besproken. 

Hoofdstuk 2 analyseert hoe de hervormingen de macro-economische 

fluctuaties in het blok van herstellende transitie-economieën wijzigden. Albanië is uit 

deze analyse weggelaten, niet alleen wegens het tekort aan gegevens maar ook doordat 

het land het niveau van de prestaties van de gevorderde transitie-landen nog niet 

bereikt heeft. We bestuderen of en hoe macro-economische regelmatigheden 

verschillen tussen deze transitie landen en ontwikkelde Westerse landen. Een analyse 

van deze vragen kan niet alleen bijdragen in het begrip van het voortdurende 

transitieproces maar het kan ook de problemen die spelen in de transitie landen eruit te 

lichten en helpen beleidsvoorstellen te formuleren voor de verdere integratie van deze 

landen in de wereld. Bovendien is een direct gevolg van de empirische studie in dit 

hoofdstuk dat de toenemende gelijkvormigheid van de macro-economische 

regelmatigheden in de Centraal Europese transitie landen en de West-Europese landen 

een legitimatie verschaft voor het gebruik van de standaard economische theorie voor 

markteconomieën. In het vierde hoofdstuk toetsen we, gebaseerd op deze vondst, of 

het Albanese financieringstekort in stand gehouden kan worden. We gebruiken een 

standaard portefeuille model voor de vraag naar valuta, giraal geld, termijn deposito's 

en verplichtingen aan het buitenland. In een standaard portefeuille model zijn de vraag 

naar deze activa een functie van het rendement van de verschillende deposito's en de 

inflatie. 

In hoofdstuk 3 richten we onze analyse op Albanië. We beginnen met 

benadrukken van de zwakke punten van de hervormingen van het macro-economische 

stabilisatieproces tot en met 1996. Het beleid achter het herstel van het land wordt 

vastgesteld en geanalyseerd. Het resultaat wordt vergelegen met de resultaten van 

andere landen, in het bijzonder met Polen, als voorbeeld van een geslaagd land, en 

met Bulgarije, als voorbeeld van een land met een minder geslaagd stabilisatieproces. 
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We bestuderen het verloop van de structurele hervormingen en de invloed daarvan op 

de economie. Daarna bespreken we de standvastigheid van deze hoge 

productiviteitsgroei en het belang van de institutionele onzekerheid daarin. Deze 

onzekerheid kan als een van de belangrijkste factoren worden gezien die het land 

uiteindelijk naar een crisis leidden in 1997. We proberen de hoofdoorzaken te 

verklaren die de economie van het land deden opleven en die de inflatie op een laag 

niveau brachten. De nadruk wordt gelegd op het belang van prijsliberalisatie, 

substantiële buitenlandse assistentie en restrictief monetair en financieel beleid. 

Bovendien onderzoeken we of deze successen op lange termijn vol te houden waren. 

We analyseren in detail het door de regering uitgevoerde begrotings- en monetaire 

beleid, als hoofdfactoren in het omlaag brengen van de inflatie in de laatste vier jaar, 

door de problemen die al langer bestonden met betrekking tot de standvastigheid van 

het financieringstekort eruit te lichten. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het 

onafgeronde verhaal van de hervorming van de financiële sector behandeld. 

In hoofdstuk 4 vervolgen we met het toetsen van de standvastigheid van het 

Albanese financieringstekort en onderzoeken we de factoren die ertoe geleid hebben 

dat de Albanese autoriteiten tot 1996 een geslaagd stabilisatie beleid voerden. Eerst 

laten we zien dat het financieringstekort niet gedekt kan blijven worden en dat het 

daarom tot problemen op de lange termijn zal leiden. De deflatoire 

financieringsmethoden van het financieringstekort kunnen tot een verdere accumulatie 

van de overheidsschuld leiden en zouden daardoor een instabiel proces van 

overheidsschuld accumulatie kunnen induceren, wat een grotere monetarisering op 

langere termijn noodzakelijk maakt. Dus, hoewel het stabilisatieproces succesvol was 

geweest, waren er zwakke en erg kwetsbare punten die de situatie compleet om 

zouden kunnen draaien. De nauwe samenhang tussen monetair en financieringsbeleid, 

de groei op lange termijn en de hervormingen van de financiële sector zijn de 

hoofdfactoren die het uiteindelijke resultaat bepalen. 

In de loop van 1996 begonnen zich aanwijzingen van onevenwichtigheden te 

accumuleren. Het begrotingstekort werd als maar groter, de inflatie steeg tot 17% en 

het tekort op de lopende rekening steeg doordat de export slechts langzaam naar de 

pre-transitie niveau terugkeerde terwijl de import omhoog schoot. De ergste tekenen 
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van onevenwichtigheden waren de hoge rentepercentages die aangeboden werden op 

de rekeningen van instellingen, die opereerden op basis van een piramidespel systeem. 

In hoofdstuk 5 verklaren we waardoor deze Ponzi schema's zich konden 

ontwikkelen en zich daarna zo snel over het land konden verspreiden. De gevolgen 

van deze schema's op het politieke en economische systeem van Albanië worden 

uiteengezet. We doen een poging te verklaren waardoor het land zo kwetsbaar was. 

Het hoofdstuk begint daarom met de achtergrond informatie over Albanië die cruciaal 

is om de gewelddadige reactie van de populatie te kunnen begrijpen. We keren terug 

naar de analyse van de macro-economische hervormingen en de ontwikkeling van de 

informele markt gedurende het stabilisatieproces. Hier tonen we aan dat de 

aanwezigheid van de informele financiële markt een vruchtbare bodem was voor de 

wijdverspreide acceptatie van de piramidespelen. 

In hoofdstuk 6 analyseren we of de Ponzi schema's in Albanië rationeel waren. 

Eerst geven we een overzicht van de literatuur over de mogelijkheid van het ontstaan 

van rationele Ponzi schema's. Daarna onderzoeken we of de Albanese Ponzi 

schema's voldoen aan de condities van rationele Ponzi schema's. We presenteren 

twee theoretische modellen. In het eerste model is de asymmetrische informatie 

datgene dat het piramidespel in gang zet, terwijl het zoekmodel, doordat er vervuilde 

informatie beschikbaar komt, het schema daarna voort laat bestaan. De investeerders 

die over onvolledige informatie beschikken kiezen hun strategie zodanig dat ze de 

bewegingen van degenen die wel volledige informatie bezitten volgen. In het tweede 

model is weer de asymmetrische informatie die het spel in gang zet, maar nu zijn de 

ongeïnformeerde investeerders volledige rationeel en bouwen daarom hun optimale 

strategie op om het juiste tijdsstip te voorspellen om het spel te verlaten. Hier werken 

we de strategische interactie tussen de individuen uit. We sluiten het hoofdstuk met 

een vergelijkende analyse van beide modellen en hun voorspellingen. 

In hoofdstuk 7 wordt een Ponzi experiment geïntroduceerd dat wordt 

uitgevoerd in een gecontroleerde laboratoriumopzet. De opzet van de experimenten 

omvatten een buitengewoon hoog rentepercentage, de mogelijkheid om het schema in 

leven te houden door het gebruik van geïnvesteerde bedragen voor het uitbetalen van 

de rente en een stijgende kans op bankroet naarmate de tijd verstrijkt. Daarnaast 

wordt er, net als in de beide modellen van hoofdstuk 6, verondersteld dat er twee 
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verschillende type investeerders zijn; een geïnformeerde en een ongeïnformeerde. 

Naast het voordeel van het doen van de eerste zet, heeft de geïnformeerde specifieke 

kennis over de levensvatbaarheid van het schema, met andere woorden, ze kunnen 

uitrekenen wanneer ze het spel zouden moeten verlaten. In onze experimenten 

beschouwen we drie objectvariabelen, namelijk, de groepsgrootte, het 

rentepercentage en het relatieve aantal gein formeerden. De resultaten tonen aan dat 

de groepsgrootte van weinig belang is, maar dat zowel het rentepercentage als het 

aantal geüniformeerden het gedrag beïnvloeden. Het gedrag van de ongeïnformeerde 

wordt beïnvloed zoals wordt voorspeld met het eerste maar niet met het tweede 

model uit het vorige hoofdstuk. Ze neigen tot "kuddegedrag" in hun reactie op de 

keuzes van de geïnformeerden. Of te wel, ze volgen de bewegingen van de 

geïnformeerden. 

Samenvatting van de resultaten 

Als we Oost en West vergelijken concluderen we dat er afnemende verschillen zijn in 

de macro-economische fluctuaties tussen gevorderde Centraal Europese economieën 

en de West Europese economieën. Tevens zien we voor de Centraal Europese landen 

significante verschillen tussen de transitie periode en de periode ervoor. De 

empirische studie laat zien dat er een toenemende macro-economische gelijkheid is 

tussen de Centraal Europese transitie landen en de West Europese landen. Daarom is 

het geoorloofd om ook voor de Centraal Europese landen Westerse macro-

economische theoretische modellen te gebruiken. Zo kan, bijvoorbeeld, de geldvraag 

in Albanië tijdens de transitie geschat worden met een dergelijk model. Echter, zowel 

de significante verschillen in macro-economische indicatoren tussen de pretransitie en 

transitie perioden als tussen de Centraal Europese landen en de West Europese landen 

laten nog steeds de verstoringen uit de pretransitie periode zien. De analyse wordt 

daarna toe gespitst op Albanië. 

Albanië is opzienbarend succesvol geweest in het terugdringen van de inflatie; 

van cijfers boven de honderd halverwege 1992 tot cijfers onder de tien in 1995, en in 

het bereiken van positieve economische groei slechts één jaar nadat de stabilisatie 
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hervormingen waren begonnen. Dit vormt een grote tegenstelling met de andere 

transitie economieën waar de initiële prijsliberalisatie gevolgd werd door een lange 

periode van hoge of middelhoge inflatie en stagnatie van de productie. Er zijn 

verscheidene factoren voor dit succes aan te wijzen: 

1. Een vroege, vrijwel complete, prijsliberalisatie waardoor de inflatoire druk, 

geërfd van het vorige regime, naar boven kwam. 

2. Een vroege complete privatisering van de agrarische sector, de detailhandel en de 

buitenlandse handel waardoor de concurrentie werd gestimuleerd. Dit bevorderde 

dat de prijsliberalisatie leidde tot prijsconcurrentie en niet tot het uitbuiten van 

monopolie macht door de staatsbedrijven. 

3. Officiële en private buitenlandse transfers ondersteunden de financiering van het 

snelle herstel van de binnenlandse productie. 

4. Het krappe budgettaire en monetaire beleid van de overheid droeg bij tot de 

vermindering en daarna vasthouden van een laag inflatiepeil. 

De belangrijkste sectoren die een imponerende groei doormaakten waren de 

agrarische sector, de bouwnijverheid en de dienstensector. De waargenomen groei 

bestond, echter, voornamelijk uit niveau veranderingen dan uit productie stijgingen. 

De gefragmenteerde structuur van de landbouw en het erg lage productieniveau zijn 

aanwijzingen dat het groeipercentage niet lang vast gehouden zou kunnen worden. 

Het doel is om macro-economische stabiliteit te bereiken en om snel om te schakelen 

naar meer efficiënte productiefactoren. 

De stabilisatiehervormingen waren geslaagd wat betreft het verminderen van 

de inflatie. Maar de lage inflatie werd vergezeld door interne en externe 

onevenwichtigheden op de betalingsbalans. Het financieringstekort en het 

handelstekort waren nog steeds te groot voor de omvang van het land. Toepassing 

van het theoretische model ontwikkeld door Van Wijnbergen en Anand (1987) op de 

Albanese situatie laat zien dat het financieringstekort in 1995 te groot was om gedekt 

te kunnen worden door de financiële middelen. De snelle economische groei in 1993 

tot 1996 maakte de financiering van een groot deel van het financieringstekort 

mogelijk door het uitgeven van schuldpapieren zonder uitgebreide "inflatiebelasting" 

en zonder dat de relatieve schuldpositie steeg. Een potentiële vertraging van de groei 
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zou de bestaande macro-economische situatie verzwakken. Met ons experiment in 

hoofdstuk 4 tonen we aan dat bij een 5%, in plaats van de waargenomen 8,3%, 

productiegroei de situatie in Albanië sterk verslechtert. Dit houdt in dat de benodigde 

reductie van het financieringstekort tamelijk hoog was voor elk willekeurig 

inflatiepeil. Dit betekent dat het Albanese macro-economische stabilisatie proces 

geslaagd was, maar dat het tevens kwetsbaar was voor een vertraging van de groei. 

De begrotingssituatie was niet de oorzaak van de crisis die volgde, hoewel het 

Albanië wel kwetsbaar maakte voor negatieve schokken. 

De macro-economische stabiliteit van Albanië leek grotendeels af te hangen 

van haar vermogen om buitenlandse hulpbronnen aan te trekken. Hierdoor ontstond 

er een grote mate van onzekerheid. Particuliere transfers zijn de eerste bron van 

onzekerheid, aangezien ze afhangen van de vestiging van emigranten in het 

buitenland. Officiële transfers vertegenwoordigen een tijdelijke financiering en 

hebben de neiging om na verloop van tijd verlaagd te worden omdat men hoopt dat 

het land dan zelf in haar behoeften zal kunnen voorzien. 

In de financiële sector waren de boekhoudkundige standaards en het controle 

systeem te ver achterop in hun ontwikkeling om de veranderingen in de moderne 

voorschriften te kunnen volgen. Daarnaast voltrok de hervorming van de financiële 

sector zich te traag om de snelle ontwikkeling van de economie bij te kunnen houden. 

De institutionele onzekerheden werden belangrijker toen de transitie op het eind liep 

en de ontwikkeling van de particuliere sector centraal kwam te staan. Met andere 

woorden: als eenmaal een bepaald niveau van macro-economische stabiliteit is 

bereikt dan wordt de institutionele omgeving de belangrijkste groeifactor in de 

transitie landen. De afwezigheid van een goed functionerend banksysteem was een 

van de voornaamste institutionele tekortkomingen die leidde tot de crisis in Albanië. 

Het doorslaggevende belang van een spoedige financiële hervorming voor het 

transitieproces werd niet meteen ondervangen. De volgorde van de hervormingen gaf 

geen prioriteit aan het herstructureren van de financiële markt. Dit kan gezien worden 

als de belangrijkste prioriteitsfout. Stabilisatie van de economie op macro niveau is 

noodzakelijk, maar niet voldoende voor een voorspoedige systematische verandering. 

De aanwezigheid van ongecontroleerde, gedecentraliseerde kapitaal 

bewegingen in het land creëerde ruimte voor manipulatie en fraude. Ponzi schema's, 
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die optraden in Albanië, zijn pure marktspeculaties en floreren in landen waar de 

financiële controle inefficiënt is. Ze treden ook op in Westerse markten, maar daar 

komt de regering tussen beide voordat het piramidespel veel te betekenen heeft. In 

Albanië liet de regering niet alleen toe dat de Ponzi schema's zich ontwikkelden, 

maar steunde ze zelfs. Dit verklaart het reusachtige aantal mensen dat betrokken was 

in de schema's en de verschrikkelijke gevolgen na het instorten daarvan. Het volledig 

gepolariseerde politieke systeem veroorzaakte de sociale en politieke bewegingen, die 

eindigden in een catastrofe en chaos in het land. 

De piramidespelen zoals ze in Albanië en andere Oost-Europese landen te zien 

waren, kunnen beschouwd worden als klassieke irrationele Ponzi-schema's met een 

groei van de bevolking die lager is dan het rendement geboden. Als alle informatie 

perfect bekend is, kan men niet misleid worden wat betreft de werkelijke intentie van 

het spel en zal men er daarom niet in investeren. Met achterwaartse inductie valt te 

bewijzen dat in een omgeving van goed geïnformeerde rationele individuen niemand 

ooit aan het Ponzi schema mee zal doen. De Albanese realiteit lijkt het best benaderd 

te kunnen worden door een bevolking van agenten met rationele verwachtingen, 

waarin slechts enkele over de relevante informatie beschikken. In de 

vooronderstelling van het bestaan van twee soorten agenten; "geïnformeerd" en 

"ongeïnformeerd". Met andere woorden: de asymmetrische informatie is datgene dat 

het piramidespel in gang zet, terwijl het zoekmodel, doordat er vervuilde informatie 

beschikbaar komt, het schema daarna voort laat bestaan. 

We ontwikkelen twee modellen die twee verschillende voorspellingen geven. 

Het verschil tussen de twee modellen ligt in de aannames die we maken ten aanzien 

van het gedrag van de ongeïnformeerde individuen. In het eerste model volgen de 

ongeïnformeerde investeerders de bewegingen van de geïnformeerden, terwijl in het 

tweede model de ongeïnformeerde investeerders als volledig rationeel handelend 

worden beschouwd. 

Als er maar één geïnformeerde investeerder aanwezig is zal deze, wetende dat 

de ongeïnformeerden gewoon zijn beweging zullen volgen, als strategie in het eerste 

model gebruiken van: uitstappen één periode voordat het moment dat er genoeg geld 

in het spel is om zijn kapitaal uit te betalen. Als er twee geïnformeerde investeerders 

zijn dan zal het Nash evenwicht zijn dat de één twee perioden voor het schema in 
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elkaar stort zal uitstappen en de ander nog een periode langer blijft en dat deze daarna 

de winst met zijn partner deelt. 

In het tweede model vindt er strategische interactie tussen de geïnformeerden 

en de ongeïnformeerden plaats. Dit model voorspelt dat de ongeïnformeerde 

investeerders hun strategie aan het begin van het schema vaststellen en daarna daar 

niet meer van afwijken, onafhankelijk wat voor strategie door de geïnformeerden 

wordt gevolgd. 

Als we deze Ponzi schema's in een laboratorium opzet bestuderen vinden we 

dat de ongeïnformeerde investeerders (de "gewone man van de straat") de 

bewegingen van de geïnformeerde investeerders (invloedrijke mensen die deze 

schema's steunen) volgen en daardoor profiteren de laatsten van de eersten. De 

ongeïnformeerden slagen er niet in te doorzien dat het in het belang van de 

geïnformeerden is om hen te misleiden. Dat de ongeïnformeerden zo gemakkelijk 

misleid kunnen worden wordt vaak aangedragen als de belangrijkste reden voor het 

optreden van de piramidespelen. Het gedrag van, vooral de ongeïnformeerden, 

investeerders wordt beïnvloed door de hoogte van het rentepercentage en het aantal 

geïnformeerden. Dit laatste geeft de geïnformeerden die een piramidespel zouden 

willen beginnen een dilemma. Aan de ene kant zouden ze de informatie met een 

beperkt aantal "happy few" willen delen. Maar aan de andere kant laat de analyse van 

de experimentele gegevens zien dat een stijging van hun aantal de ongeïnformeerden 

meer ontvankelijk voor hun gedrag maakt en daardoor de potentiële winst zal 

vergroten. 

Tenslotte, het elimineren van corruptie en het leggen van een sterke basis 

onder de hervormingen zijn de voornaamste factoren die Albanië stabiliteit zouden 

geven en de transitie economische hervormingen tot een succes zouden maken. 

Eerder nog het gebrek aan een goed georganiseerde institutionele sector, een zwakke 

en ongecontroleerde financiële sector, het gebrek aan financiële supervisie, de 

politieke instabiliteit en de corruptie van de regering dan de fouten van de gewone 

man hebben tot de chaos in het land geleid. De internationale instituten als de 

Wereldbank en het IMF zouden er eerst zeker van moeten zijn dat de regering 

betrouwbaar is voordat ze haar ondersteunen. 
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De structurele hervormingen hebben in 1997 geen vooruitgang geboekt, als 

gevolg van de bevriezing van de regerings- en parlementaire activiteiten gedurende de 

ineenstorting van de Ponzi schema's en de daardoor veroorzaakte sociale onrust. 

Maar, in de eerste fasen van de hervormingen liet de Albanese economie een sterke 

capaciteit tot het snel weergeven van positieve resultaten als reactie op de 

economische hervormingen zien. Daardoor kan de Albanese economie, alleen als er 

een oplossing voor de politieke instabiliteit en de sociale onrust is bereikt en als er 

een zorgvuldig gekozen hervormingspakket, lijkend op het al bestaande pakket maar 

met meer nadruk op financiële hervormingen, is ingevoerd, doorgaan met haar 

progressie en zich aansluiten bij de vooruitlopende transitie-economieën. 


