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Summaryy in Dutch 

Sindss de val van de Berlijnse muur, in 1989, zijn de landen van Centraal en Oost-Europa 

(CEE)) en de voormalige Sovjetunie (FSU) verwikkeld in een historisch transitie-proces van 

centraall  geleide naar markteconomieën. Hun economische prestaties zijn sindsdien zeer 

verschillendd geweest. Hetzelfde geldt voor hun economisch beleid. Hoewel deze transitie-

landenn allen een achtergrond van centrale planning hebben, verschilden hun intitiële condities 

natuurlijkk eveneens. Desalniettemin is de transitie, achter de miljoenen beïnvloede levens, voor 

dee econoom een uniek 'natuur-experiment', dat nuttige gegevens oplevert waaruit lessen 

kunnenn worden getrokken over het beleid dat wel en niet heeft gewerkt. Deze lessen kunnen 

vann breder belang zijn dan 'slechts' voor de transitie-landen. Ze kunnen ook relevant zijn voor 

ontwikkelingslandenn in het algemeen, waar gelijksoortige factoren een rol spelen. 

Ditt proefschrift, Instituties, economische prestatie en transitie', bundelt zeven losse 

paperss (hoofdstukken), waarvan de eerste zes eerder zijn gepubliceerd als tijdschriftartikelen.91 

Hett gemeenschappelijke kenmerk van alle hoofdstukken van het boek is dat wordt onderzocht 

hoee belangrijk verschillen in de kwaliteit van instituties zijn geweest ter verklaring van 

verschillenn in economische prestatie sinds het begin van de transitie in de landen van CEE en 

dee FSU. Het gaat er daarbij met name om het relatieve belang van de verschillende 

beleidsmaatregelenn en initiële condities econometrisch te onderscheiden, zodat we een beter 

gefundeerdd antwoord kunnen geven op de vraag hoe de beleidsprioriteiten in de transitie-

landenn (hadden) moeten liggen. De maatstaven voor economische prestatie waarop het 

onderzoekk zich toespitst zijn groei, bedrijfsherstructurering en kapitaalvlucht, die uiteraard 

onderlingg verbonden zijn. Instituties worden ruwweg gedefinieerd als de regels van het 

(economische)) spel. Deze omvatten zowel 'wettelijke regels' (gehandhaafd door de staat, 

bijvoorbeeldd eigendomsrechten), ofwel 'formele' instituties, als 'civiele maatschappij' 

(gehandhaafdd door conventie, bijvoorbeeld vertrouwen), ofwel 'informele' instituties. Het is 

redelijkk te stellen dat aan het begin van de transitie weinig economen institutionele factoren 

911 Zie het dankwoord en de speciale voetnoot bij deze hoofdstukken. 
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vann cruciaal belang achtten. De meeste nadruk werd gelegd op het snel bereiken van macro-

economischee stabilisatie en liberalisatie (privatisering, prijsliberalisatie etcetera). De 

laatstgenoemdee factoren stonden ook centraal in de onderzoeksagenda. 

Hoofdstukk 1 en 2 van dit proefschrift zijn theoretisch van aard. Hoofdstuk 1 

concentreertt zich op de verklaring van de ineenstorting van de produktie die alle transitie-

landenn op hun weg van centraal geleide naar markteconomieën ervoeren. Deze transitionele 

ineenstortingg van de produktie was veel erger dan aanvankelijk verwacht. Aangezien centrale 

planningg een allocatie ver binnen de grens van de produktiemogelijkheden opleverde, kan 

echterr de vraag worden gesteld waarom de produktie überhaupt moest dalen tijdens het 

transitie-proces.. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste theoretische 

verklaringenn die zijn geopperd als antwoord op deze vraag. De transitionele ineenstorting van 

dee produktie heeft natuurlijk niet één enkele oorzaak; de intensiteit van de effecten van de 

verscheidenee oorzaken kan per land en in de tijd verschillen. Zowel vraag- als aanbodfactoren 

hebbenn een rol gespeeld. Desalniettemin üjkt het vooral een institutioneel aanbodzijde-

fenomeen.. Transitie vernietigde de formele instituties van centrale planning, die gegeven dat 

systeemm hun eigen logica hadden, terwijl ze niet automatisch werden vervangen door de 

vereistee marktinstituties. Het resulterende 'institutionele vacuüm' droeg ertoe bij dat 

economischee destructie sneller plaatsvond dan creatie. Aanvankelijk werd de coördinatie zelfs 

zodanigg ontwricht, dat er een algehele ineenstorting van de produktie optrad. Historisch 

gezienn zijn markteconomieën mede vormgegeven door de staat, bijvoorbeeld middels het 

vormenn en handhaven van wettelijke regels. Evolutionaire krachten, die lange reeksen van 

wederkerendee situaties omvatten via welke geleidelijk nieuwe conventies konden ontstaan, 

speeldenn echter ook een rol. Beide zaken kosten noodzakelijkerwijs tijd. 

Hoofdstukk 2 is verbonden met hoofdstuk 1 omdat het onder andere laat zien dat de 

transitionelee ineenstorting van de produktie meer specifiek kan worden verklaard als een geval 

vann ineenstorting van coördinatie tijdens institutionele verandering. Meer algemeen wordt 

doorr dit hoofdstuk geïllustreerd op welke manieren het standaard speltheoretische kader van 

coördinatieproblemenn relevant is voor de transitie van plan naar markt. Behandeld wordt hoe 

922 Echter, de 'stichter' van de moderne economie-beoefening, Adam Smith (1776), en zelfs eerder Bernard 

Mandevillee (1705), de eersten die de deugden van de markteconomie prezen in hun geschriften, zouden dit 

tezelfdertijdd wel hebben erkend, zoals de citaten op p xii duidelijk maken. 
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institutiess zijn te beschouwen als wijzen om met coördinatieproblemen om te gaan en kunnen 

helpenn een efficiënt evenwicht te bereiken. Coördinatieproblemen vertonen padafhankelijkheid 

enn illustreren dat 'opsluiting' in een inefficiënt evenwicht een reële mogelijkheid is. Als zodanig 

duidtt dit kader met name op de relevantie van het opbouwen van instituties die de transitie in 

dee richting van een efficiënt evenwicht kunnen sturen en ineenstorting van coördinatie 

voorkomen.. Verder verheldert het de afweging die bestaat tussen complementariteiten en 

aanpassingskostenn van verschillende hervormingen, waardoor het a priori niet duidelijk is of 

schoktherapiee danwei gradualisme te prefereren is bij het hervormen van de transitie-

economieën.. Er is tot nu toe relatief weinig gedaan aan formele theoretische modellering in de 

geestt van de descriptief theoretische conclusies van hoofdstuk 1 en 2. 

Dee rest van dit proefschrift is empirisch van aard. In hoofdstuk 3 en 4 wordt 

onderzochtt hoe belangrijk de kwaliteit van instituties is voor macro-economische groei in 

transitie-landen,, ten opzichte van andere factoren. Aangezien de transitionele ineenstorting van 

dee produktie uiteraard deel uitmaakt van hun groei-ervaring, werden een aantal relevante 

puntenn al aangestipt in hoofdstuk 1 en, in mindere mate, in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt 

eenn overzicht gegeven van de belangrijkste empirische studies naar de relatie tussen de 

kwaliteitt van instituties en groei in het algemeen, en van hen die zich daarbij concentreren op 

transitie-landen.. Tot voor kort waren met name de laatste schaars. Dit kwam vooral door een 

tekortt aan gegevens betreffende de kwaliteit van instituties, die uiteraard moeilijk te meten is. 

Inn toenemende mate zijn echter subjectieve maatstaven voor de kwaliteit van instituties in 

gebruikk geraakt, gebaseerd op de visie van internationale analisten of lokale economische 

agenteaa Met behulp hiervan wordt door de recente literatuur geïllustreerd dat de kwaliteit van 

institutiess een van de weinige variabelen is die van robuust belang is voor groei en vooral 

investeringen.. Bovendien lijkt het erop dat betere instituties inderdaad hogere groei 

veroorzaken,, niet vice versa. Het geringe aantal toepassingen op transitie-landen suggereert 

datt de institutionele omgeving de belangrijkste determinant van groei wordt, als er eenmaal 

eenn bepaalde mate van macro-economische stabilisatie is bereikt. In hoofdstuk 3 wordt een 

behoeftee vastgesteld aan meer empirische studies van groei in transhielanden die dit soort 

institutionelee maatstaven gebruiken. 

Ditt krijgt een vervolg in hoofdstuk 4, waarin een toepassing van groei-empirie met 

institutionelee maatstaven op transitie-landen wordt beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van 
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dwarsdoorsnedegegevenss van 25 transitie-landen voor 1990-98. Er zitten een viertal nieuwe 

aspectenn aan ditt hoofdstuk. Ten eerste worden enkele institutionele maatstaven geïntroduceerd 

diee niet eerder werden gebruikt. Ten tweede wordt naast een maatstaf voor formele ook een 

maatstaff  voor informele instituties gebruikt. Ten derde wordt een relatief uitgebreide 

gevoeligheidsanalysee gedaan. Ten vierde wordt de mogelijkheid van omgekeerde causaliteit in 

dee relatie tussen de kwaliteit van instituties en groei in transitie-landen expliciet behandeld. De 

resultatenn suggereren dat vooral staatsinsthuties van robuust belang zijn voor groei en 

buitenlandsee directe investeringen (FDI). Het is bovendien waarschijnlijk dat de relatie tussen 

institutiess en groei een causaliteit is, terwijl dit voor de relatie tussen instituties en FDI in 

minderee mate het geval üjkt. Het belang van macro-economische stabilisatie en liberalisatie 

wordtt eveneens bevestigd, maar problemen van multicollineariteit maken het onmogelijk om 

hunn belang ten opzichte van dat van instituties correct te beoordelen. 

Inn hoofdstuk 5 en 6 verleggen we de aandacht naar het onderzoeken van de potentiële 

determinantenn van bedrijfsprestatie in de Russische transitie, waarbij opnieuw met name 

aandachtt wordt gegeven aan de kwaliteit van instituties. Aangezien het teneinde duurzame 

(macro-)) economische groei te bereiken in de transitie-landen cruciaal is dat (micro) 

bedrijfsprestatiee wordt verbeterd, kunnen deze hoofdstukken worden gezien als een 'micro-

spiegel'' van hoofdstuk 3 en 4. De methodologie die wordt gebruikt in deze beide deelgebieden 

vann de literatuur is in essentie ook hetzelfde, hetgeen in dit proefschrift eveneens het geval is. 

Ruslandd is niet alleen een extra interessant geval als het belangrijkste transitie-land, maar ook 

omdatt de prestatie van haar bedrijven sinds het begin van de hervormingen ver beneden de 

verwachtingenn is gebleven. Een basis voor eigen analyse wordt opnieuw gelegd met een 

literatuuroverzicht,, in hoofdstuk 5. Op grond van de relatief beperkte empirische literatuur op 

hett gebied van de potentiële determinanten van bedrijfsprestatie in Rusland kunnen slechts 

tweee duidelijke conclusies worden getrokken. Ten eerste: sterkere concurrentie is gerelateerd 

aann betere prestatie. Ten tweede: privatisering op zich is dit niet. Als er één 

eigendomscategoriee met betere prestatie bestaat, dan zijn het geheel nieuw opgerichte 

particulieree bedrijven. Op deze beide punten doet Rusland het in de realiteit slecht. In 

hoofdstukk 5 wordt een grote behoefte gesignaleerd aan verder empirisch onderzoek naar de 

effectenn van potentiële detenninanten op bedrijfsprestatie in Rusland, met name naar die van 

verschillendee soorten instituties. 
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Hieraann wordt gevolg gegeven in hoofdstuk 6. Hoewel geschikte (institutionele) 

macro-gegevenss tegenwoordig wel degelijk kunnen worden gevonden (2de hoofdstuk 4), is het 

veell  moeilijker om geschikte micro-gegevens op het gebied van bedrijfeprestatie in Rusland te 

vinden.. Het empirische onderzoek naar de potentiële determinanten van 

bedrijfsherstructureringg in Rusland in hoofdstuk 6 is daarom gebaseerd op gegevens die zijn 

verkregenn middels een eigen enquête onder 1400 Russische industriële bedrijven, hetgeen een 

nieuww aspect is aan dit hoofdstuk. Deze enquête levert gegevens over bedrijfeherstructurering, 

eigendomsverhoudingen,, marktstructuur, budgetrestricties en, vooral, instituties, over de 

periodee tussen begin 1992 en september 1999. De enquête-vragen naar de kwaliteit van 

institutiess werden ontworpen met de subjectieve institutionele maatstaven uit hoofdstuk 4 in 

gedachten.. De respons op zich laat een verwoestende herstructureringscrisis zien, massale 

privatisering,, tamelijk zwakke concurrentie, onverwacht harde budgetrestricties, een 

overweldigendd negatieve en relatief positieve evaluatie van respectievelijk formele en 

informelee instituties, en grotendeels dezelfde heersende netwerken als voor het begin van 

markthervormingen.. Ironisch genoeg duiden tentatieve resultaten erop dat de belangrijke 

determinantenn van bedrijfeherstructurering in de Russische industrie juist die zijn waarop de 

minstee mate van hervorming is bereikt. Dat wil zeggen: sterkere concurrentie en betere 

(formelee en informele) instituties gaan samen met meer herstructurering, terwijl privatisering 

enn hardere budgetrestricties dit niet doen. Econometrische resultaten bevestigen dit specifiek 

voorr actieve herstructurering, die het meest nodig is voor duurzame groei. 

Mett hoofdstuk 7 keren we tenslotte terug naar (internationale) macro-economie, 

waarbijj  de potentiële determinanten van kapitaalvlucht uit transitie-landen worden onderzocht. 

Voorr dit doel wordt, zover wij weten, het eerste brede gegevensbestand op het gebied van 

kapitaalvluchtt uit transitie-landen geconstrueerd. Dit creëert het nieuwe aspect aan dit 

hoofdstuk.. Het verband met de voorgaande hoofdstukken ligt in het feit dat kapitaalvlucht een 

mechanismee kan zijn dat transitie-landen ervan weerhoudt duurzame groei te bereiken en 

potentieell  kan worden beïnvloed door veranderingen in de waargenomen kwaliteit van 

instituties.. In hoofdstuk 7 worden dezelfde subjectieve institutionele maatstaven gebruikt als in 

hoofdstukk 4. Op zichzelf illustreren de kapitaalvluchtcijfers dat het Russische geval extreem is. 

Datt geldt met name voor de crisis van augustus 1998, die zich volgens de meestgebruikte 

maatstaff  uitte in een kapitaalvlucht van ruwweg 60 miljard dollar in dat jaar. Met paneldata 
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voorr 22 transitie-landen voor 1993-99 wordt onderzocht in hoeverre een grote verzameling 

vann potentiële determinanten het gedrag van kapitaalvlucht kan verklaren, waarbij we uit een 

zeerr algemeen een specifiek model selecteren. De resultaten illustreren dat het behoorlijk 

moeilijkk is om kapitaalvlucht, die zeker niet alleen door economische fundamentele factoren 

wordtt beïnvloed, maar ook door de psychologie van de markt, te modelleren. Bovendien 

illustreertt het feit dat verschillende maatstaven voor kapitaalvlucht verschillende cijfers en 

schattingsresultatenn opleveren dat er niet zoiets is als 'de' kapitaalvlucht uit transitie-landen, 

maarr slechts verschillende subgroepen van kapitaalstromen bestaan, die al dan niet interessant 

kunnenn zijn voor analytische doeleinden. Zelfs in de beste specificatie hebben slechts de 

volgendee variabelen een significant effect op kapitaalvlucht, gerangschikt naar afnemend 

belang:: reserves, kwaliteit van eigendomsrechten, groei, en het pre-transitie hberalisatieniveau. 

Verrassendd genoeg zijn hogere reserves geassocieerd met hogere kapitaalvlucht. Dit kan 

echterr weergeven dat hogere reserves meer 'beschikbaarheid' van vluchtkapitaal impliceren. 

Hogeree kwaliteit van eigendomsrechten, groei, en pre-transitie liberalisatieniveau zijn allen 

geassocieerdd met lagere kapitaalvlucht, en de verschillen in impact zijn van ondergeschikt 

belang. . 

Vanuitt beleidsperspectief zijn de resultaten in hoofdstuk 7 desalniettemin suggestief 

voorr het belang van het garanderen van de kwaliteit van eigendomsrechten en van de groei van 

dee economie in het algemeen als de beste strategie om kapitaalvlucht in de breedste zin te 

bestrijden.. Dit wordt nog belangrijker als we ons herinneren dat hoofdstuk 4 bewijs levert 

voorr een behoorlijk robuuste positieve relatie tussen de eerstgenoemde twee variabelen. 

Hoofdstukk 6 leidt bovendien tot resultaten die het belang bevestigen van de kwaliteit van 

institutiess voor (actieve) bedrijfsherstructurering, die een cruciale factor voor economische 

groeii  is. Deze hoofdstukken vormen de kern van dh proefschrift, aangezien ze enige nieuwe 

bijdragenn bevatten, terwijl de rest van dit boek grotendeels werk van anderen evalueert. 

Volgenss de nieuwe bijdragen blijkt de kwaliteit van instituties belangrijker dan de meeste 

variabelenn die in het algemeen van belang worden geacht. Derhalve kan dit proefschrift 

wordenn gezien als een kleine bouwsteen in het bewijs dat inmiddels is ontwikkeld dat aangeeft 

datt instituties er cruciaal toe doen', specifiek voor transitie-landen. Dit impliceert dat meer 

nadrukk had moeten worden gelegd op het opbouwen van instituties in de economische 

transitie,, zeker vroegtijdig in dit proces. Gedeeltelijk onder invloed van dit bewijs, wordt dit 
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puntt tegenwoordig meestal breed geaccepteerd en ook van toepassing geacht op economische 

ontwikkelingg in het algemeen. 
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