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Nederlandsee samenvatting (Summary in Dutch) 

Opvattingenn en percepties zijn belangrijk in de Institutionele Theorie vanwege hun 

directee effect op economische prestaties. In dit proefschrift worden opvattingen en 

perceptiess geanalyseerd van zowel Litouwse midden- en kleinbedrijf (MKB) eigenaren 

alss die van experts. Doel is een beeld te krijgen van de unieke effecten van 

transitieprocessenn en institutionele verandering op het pas opgezette MKB. Met name 

wordenn percepties van formele en informele drempels, vaardigheden en 

omgevingsfactorenn van het MKB onderzocht. Dit geldt zowel voor MKB eigenaren in het 

algemeenn als ook voor specifieke groepen zoals openlucht markthandelaren en 

mannelijkee en vrouwelijke MKB eigenaren. Een theoretisch kader wordt gevormd door 

gebruikmakingg en uitbreiding van bestaande literatuur over ondernemerschap, 

institutionelee theorie en gender. Voor dit proefschrift zijn zowel kwantitatieve als 

kwalitatievee data verzameld. 

Dee huidige overgangssituatie in Litouwen kan het best worden begrepen vanuit de 

historischee context. In hoofdstuk 1 wordt een algemeen historisch overzicht 

gepresenteerd.. Ofschoon eind jaren 80, ten tijde van het Sovjet bewind een beperkt aantal 

vormenn van private ondernemingen geïntroduceerd werd, werd pas na het onafhankelijk 

wordenn van Litouwen in 1991 het particuliere ondernemerschap gelegaliseerd. Daarna 

volgdee beginjaren '90 een explosieve groei van particuliere ondernemingen. Sinds 1995 

iss echter het aantal startende en geregistreerde particuliere ondernemingen niet meer 

gegroeid.. Deze stabilisatie is onder andere veroorzaakt door een toename in de 

regelgevingg (in de vorm van vereisten, belastingen, etc.) gekoppeld aan vermindering van 

bedrijfskansenn en een toename van de concurrentie. 

Institutionelee theoretici als Douglass North (1997a) en Edgar Feige (1997) hebben een 

belangrijkee bijdrage geleverd aan het verklaren van de onevenwichtige economische 

ontwikkelingg van transitielanden; vooral op het gebied van formele en informele regels. 

Inn tegenstelling tot formele regels (zoals wetten), die zeer snel veranderd kunnen worden, 

blijkenn informele regels (normen en waarden) sterker verankerd en moeilijker te 
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veranderen.. Vanwege de geleidelijke en discontinue aard van institutionele veranderingen 

zall  waarschijnlijk 'path-dependency' optreden. In dit proefschrift wordt onderzocht of 

informelee regels mogelijk een rol hebben gespeeld bij de onevenwichtige ontwikkeling in 

Litouwen. . 

Inn tegenstelling tot de neoklassieke theorie van winstmaximalisatie, behandelt de 

institutionelee theorie de invloeden van opvattingen en percepties, bijvoorbeeld van 

ideologieënn op economische resultaten. Institutionele economen benadrukken verder de 

noodzaakk om iedere institutionele situatie te beschouwen als een unieke set van 

omstandighedenn die om een unieke strategische benadering vraagt. 

Inn Litouwen heeft men nieuwe formele instituties en regels geïntroduceerd, maar de 

handhavingg van deze nieuwe regels is niet altijd even effectief. Bovendien hebben de nog 

altijdd toegepaste informele instituties uit het Sovjetbewind een negatieve invloed op de 

economischee ontwikkeling. Tot deze Sovjeterfenis behoren onder andere: corruptie, het 

niett naleven van regelgeving, wantrouwen en een getolereerde zeer ongelijke verdeling 

vann rijkdom en informatie. 

Dee rol van gender, een vorm van informele institutie, wordt besproken in algemeen 

economischee zin en in de institutionele theorie in het bijzonder. Ook wordt de 

economischee en sociale positie van mannen en vrouwen in Litouwen onderzocht. De 

economischee transitie in Litouwen heeft voor mannen en vrouwen tot verschillende 

resultatenn geleid. Voor veel vrouwen heeft de hernieuwde nadruk op traditionele 

mannelijkee en vrouwelijke rollen geleid tot nieuwe vormen van discriminatie op de 

arbeidsmarkt.. Privaat ondernemerschap wordt vaak voorgesteld als een mogelijke 

strategiee voor vrouwen om discriminatie op de formele arbeidsmarkt en werkeloosheid te 

omzeilen.. De beschikbare data over vrouwelijke ondernemers in Litouwen suggereren 

echterr dat ook deze groep tegen discriminatie aanloopt. De gender aspecten van MKB-

eigenarenn in Litouwen worden gedetailleerder onderzocht in hoofdstuk 7. 
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Hoofdstukk 2 presenteert tevens een overzicht van de belangrijkste bijdragen aan het 

onderzoekk naar ondernemerschap binnen de economische wetenschappen. Bovendien 

wordenn in hoofdstuk 2 een nieuw model en een definitie gepresenteerd voor productief 

ondernemerschapp in transitielanden. Het onderscheid tussen productief en onproductief 

ondernemerschapp is relevant voor transitielanden vanwege het hoge percentage 

onproductievee ondernemingen (in tegenstelling tot geavanceerde, westerse economieën). 

Omm een toepasbare definitie voor ondernemerschap in transitielanden op te stellen, 

passenn we een bestaande definitie van Wennekers en Thurik (1999) aan waarbij we de 

nadrukk leggen op productieve ondernemingsresultaten. 

Volgenss onze definitie bestaat het productieve ondernemerschap uit het aantoonbare 

vermogenvermogen en de bereidwilligheid van individuen om (a) nieuwe economische 

mogelijkhedenmogelijkheden te zien en door innovatieve activiteiten te creëren (zoals nieuwe 

producten,producten, nieuwe productiemethodes, nieuwe organisatieschema's en nieuwe productie-

marktmarkt combinaties) en (b) hun ideeën op de markt te introduceren ondanks onzekerheid 

enen andere belemmeringen; en (c) een rendabele onderneming op te zetten die een 

bijdragebijdrage levert aan de nationale economische groei en het persoonlijk levensonderhoud. 

Onss model laat zien dat formele regels en informele normen en waarden, evenals de 

macro-economischee omgeving en de eigenschappen en vaardigheden van individuen 

productieff  en onproductief ondernemerschap beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk 3 worden kwantitatieve en kwalitatieve data gepresenteerd die speciaal voor 

dezee dissertatie verzameld zijn. Van september tot december 2000 is een per post 

verstuurdee enquête onder ondernemers gehouden met een antwoordpercentage van 50 

procent.. Na filtering op MKB eigenaren, bleef een onderzoeksgroep van 332 actieve 

MKBB eigenaren over (hierna Litsme Survey). Bovendien werden kwalitatieve data 

verzameldd om een diepere, gedetailleerde en persoonlijke indruk te krijgen en om de 

kwantitatievee data te ondersteunen. Daartoe werden vijfenzestig semi-gestructureerde 

interviewss gehouden met markthandelaren op Gariunai, de grootste openlucht markt in de 

Baltischee regio. Verder zijn er eenentwintig semi-gestructureerde interviews afgenomen 

bijj  een willekeurig gekozen groep van MKB eigenaren, overheidsambtenaren, 
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vertegenwoordigerss van ondernemerschap-organisaties en niet-gouvernementele 

organisatiess (NGO's), en locale experts. 

Dee kwalitatieve data die verzameld werden op de Gariunai markt zijn gebruikt in 

hoofdstukk 4 om een vorm van 'ondernemerschap' (namelijk openlucht markthandel) te 

definiërenn die zowel het Sovjet bewind als het transitie proces overleefd heeft. Na de 

ineenstortingg van de Sovjet unie geloofde men dat prijs- en handelsliberalisatie samen 

mett privatisering zouden leiden tot het verdwijnen van informele activiteiten als 

openluchtt markten (OLM). In veel gevallen hebben echter OLM'en het transitieproces 

overleefdd en zijn zelfs tot bloei gekomen. In dit hoofdstuk stellen we de vraag of de 

OLM-handelarenn op de Gariunai markt als productieve ondernemers beschouwd kunnen 

wordenn en verder zijn de socio-economische bijdrage van OLM'en in de context van het 

transitieprocess onderzocht. 

Ondankss algemene minachting, heeft de openlucht markthandel in Gariunai een 

belangrijkee socio-economische functie met betrekking tot werkgelegenheid, pensioen 

aanvullingen,, integratie van Russisch sprekende Litouwse bewoners, overheidsinkomsten 

enn mogelijke bijdragen aan politieke stabiliteit. Gebruik makend van onze definitie van 

productieff  ondernemerschap, moeten wij de meeste markthandelaren in Gariunai tot de 

groepp van productieve ondernemers classificeren. De Gariunai handelaren lijken 

innovatieff  te zijn door het aanbieden van goedkope goederen aan prijsbewuste cliënten. 

Dee handelaren passen zich goed aan aan de constant veranderende en onzekere 

transitiesituatiee en zijn tevens in staat een legale onderneming te voeren die in vele 

gevallenn voor henzelf en hun familie in het levensonderhoud voorziet. Hoewel het niet 

duidelijkk is in hoeverre de handelaren gebruik maken van omkoping en corruptie, vinden 

wijj  dat deze activiteiten bijdragen aan economische groei. 

Doorr het officieuze karakter van de marktactiviteiten en de grensoverschrijdende handel, 

looptt de overheid potentiële inkomsten mis. Ook heeft de ongeregistreerde markthandel 

eenn negatieve invloed op de betrouwbaarheid van belangrijke nationale economische 
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statistieken,, zoals de handelsbalans, de lopende- en kapitaalrekening, en inkomsten- en 

werkgelegenheidsstatistieken. . 

Err bestaan haast geen studies die de percepties van MKB eigenaren in transitielanden 

presenterenn samen met die van overheidsambtenaren, NGO-vertegenwoordigers en 

bijbehorendee experts. In hoofdstuk 5 brengen wij de individuele 'stemmen' van deze 

actorenn in kaart om de belangrijkste belemmeringen voor de legitimiteit van MKB's in 

Litouwenn te onderzoeken. 

Onzee kwalitatieve data, gebaseerd op interviews, benadrukken de belangrijke rol van 

persoonlijkee opvattingen over MKB's in Litouwen. We identificeren drie typen actoren: 

dee vliegen (individuen die de nieuwe marktgeoriënteerde normen en waarden omhelzen), 

dee spinnen (individuen die zijn blijven steken in normen en waarden van het oude Sovjet 

denken)) en de 'onvrijwillige' ondernemers (individuen die gedwongen zijn eigenaar te 

wordenn van een privé onderneming). Vier hoofdbelemmeringen worden herkend, 

gerelateerdd aan mentaliteit, MKB-erkenning, de ondoorzichtigheid van de overheid en 

nauwee samenwerkingsverbanden tussen NGO's. Deze belemmeringen hinderen de 

ontwikkelingg van het productief ondernemerschap in Litouwen. 

Watt betreft het transitieproces laten onze interviews zien dat Litouwen zich bevindt in 

eenn interim fase waarin productieve, onproductieve en zelfs destructieve 

bedrijj  fspraktij ken naast elkaar bestaan. Mettertijd en als gevolg van de interactie met 

geaccepteerdee West-Europese praktijken, vermoeden we dat zowel Litouwse 

ondernemerss als het Litouwse ondernemingsklimaat steeds meer zullen gaan lijken op de 

gevestigde,, westerse situatie. Wij verwachten daarbij wel dat de verankerde opvattingen 

uitt het Sovjetbewind het moeilijkst te veranderen zijn. 

Eenn aantal studies hebben belemmeringen aangetoond voor bedrijven in transitielanden. 

Inn hoofdstuk 6 worden negentien waargenomen belemmeringen voor bestaande MKB 

activiteitenn in Litouwen geïdentificeerd en hun onderlinge effecten onderzocht. Als basis 

voorr deze analyse dient het institutionele kader van Douglass North (formele en 
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informelee belemmeringen) dat toegepast en uitgebreid is met omgevingsbelemmeringen 

(bijv.. lage koopkracht) en vaardigheidsbelemmeringen (bijv. managementproblemen). 

Uitt een analyse van de respons van de Litsme enquête blijkt dat de meest significante 

belemmeringenn de formele en omgevingsbelemmeringen zijn. Bovendien kwam uit de 

enquêtee naar voren dat formele belemmeringen als frequente veranderingen in het 

belastingstelsel,, het belastingniveau, een onduidelijk belastingbeleid en 

omgevingsbelemmeringen,, (gerelateerd aan lage koopkracht en gebrek aan fondsen voor 

investeringen),, een grote rol spelen. 

Doorr gebruik te maken van Ward's groepeermethode voor hiërarchische clustering, zijn 

dee negentien mogelijke belemmeringen onderverdeeld in vier groepen, namelijk formele-

informele-,, omgevings- en vaardigheidsbelemmeringen. De houdingen van MKB 

eigenarenn ten opzichte van deze belemmeringen werden geanalyseerd door middel van 

logitt en multinomiale-logit regressiemodellen. De resultaten van de regressies 

ondersteunenn drie hypotheses: formele belemmeringen worden geassocieerd met 

informelee belemmeringen (Hl en H2); en, omgevingsbelemmeringen worden 

geassocieerdd met vaardigheidsbelemmeringen (H3). Verder worden persoonlijke en 

zakelijkee karakteristieken als het bezit van bedrijfsfaciliteiten, -locatie en -omzet, en de 

leeftijdd van MKB eigenaren als significante factoren geïdentificeerd die invloed hebben 

opp de perceptie van belemmeringen door verschillende MKB eigenaren. 

Dee onderlinge relaties tussen belemmeringen voor bedrijfsvoering maken duidelijk dat 

eenn verandering in één type niet alleen tot een verandering in de perceptie van deze 

belemmeringg leidt, maar ook tot een verandering in de perceptie van andere typen. 

Verderr bleek uit de enquête dat sommige belemmeringen voor MKB eigenaren op 

zichzelff  niet significant waren, maar wel samenhingen met andere belemmeringen. Het 

gebrekk aan informatie (een omgevingsbelemmering) bleek bijvoorbeeld significant te zijn 

inn relatie tot formele- en vaardigheidsbelemmeringen. Op een vergelijkbare manier was 

dee vaardigheidsbelemmering 'managementproblemen' significant in relatie tot informele-

enn omgevingsbelemmeringen. Beide belemmeringen zijn gerelateerd aan kennishiaten die 
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voortkomenn uit de Sovjet periode. Zij hebben een schadelijke invloed hebben op de 

ontwikkelingg van de privé sector. 

Hoofdstukk 7 richt zich op het effect van gender, een informele institutionele belemmering 

voorr de economische prestaties van het MKB in Litouwen. Eerdere studies wezen al uit 

datt er verschillen bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfseigenaren met 

betrekkingg tot persoonlijke en zakelijke eigenschappen. De bestaande studies vinden 

echterr geen duidelijk gender-effect op bedrijfsprestaties. Bovendien hebben maar enkele 

studiess onderzoek gedaan naar de situatie van mannelijke en vrouwelijke ondernemers in 

dee context van transitie. Om deze redenen is het interessant om het effect van gender op 

bedrijj  fsprestaties in Litouwen te onderzoeken. 

Inn Litouwen lijken vrouwelijke MKB'ers minder ervaring te hebben met management, zij 

zijnn minder vaak getrouwd, en een laag maar significant percentage is pessimistischer 

dann hun mannelijke collega's over de toekomst van Litouwen. In termen van zakelijke 

eigenschappenn behalen vrouwelijke MKB'ers vaak een lagere jaarlijkse omzet, richten 

minderr coöperaties op, hebben minder werknemers, verdienen minder en importeren 

minderr goederen en diensten dan hun mannelijke tegenhangers. 

Doorr middel van regressieanalyses (ordinary least squares, logit en ordered probit 

estimationn modellen) zijn hypothesen getest voor vijf prestatiemaatstaven voor 

bedrijven.. De resultaten geven aan dat vrouwelijke MKB'ers significant kleinere 

bedrijvenn bezitten (Hl), significant lagere omzetten behalen (H2) en enigszins minder 

financieell  succes hebben dan mannelijke MKB'ers (H4). Voor wat betreft algemeen 

bedrijfssuccess (H3) en groeiaspiraties (H5) werd geen significant verschil gevonden 

tussenn mannelijke en vrouwelijke MKB'ers. Deze resultaten wijzen erop dat ondanks de 

kleineree bedrijven, lagere omzetten en het waargenomen kleinere financiële succes van 

vrouwelijkk MKB'ers, er geen wezenlijk verschil is met mannelijke MKB'ers in termen 

vann bedrijfssucces en groeiaspiraties. Onze resultaten wijzen erop dat ondanks de 

dramatischee sociale, economische en politieke veranderingen die plaatsgevonden hebben 

tijdenss het transitieproces, gender specifieke verwachtingen voor mannen en vrouwen in 

dee samenleving, leiden tot gender specifieke economische uitkomsten. 
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Dee theoretische implicaties van onze analyse worden gepresenteerd in hoofdstuk 8. Onze 

analyse,, die gebaseerd is op de institutionele theorie, werd tot op zekere hoogte bepaald 

doorr hoe MKB eigenaren en bijbehorende vertegenwoordigers de belemmeringen voor 

bestaandee MKB activiteiten in Litouwen waarnamen. De verzamelde data waren zowel 

gedetailleerdd als contextspecifiek. De generaliseerbaarheid van de resultaten is echter 

twijfelachtigg en is dus een beperking op onze methodologie en de institutionele 

benaderingg in het algemeen tegenover een meer neoklassieke benadering. De 

institutionelee benadering lijk t daarentegen wel goed toepasbaar op dynamische situaties 

alss in transitie-economieën, waar belangrijke veranderingen plaatsvinden in het 

institutionelee kader. 

Hett ontbreken van een theorie over ondernemerschap biedt een bepaalde flexibiliteit om 

eenn toepasselijke definitie te ontwikkelen voor de transitiecontext. In het algemeen 

weerspiegelenn definities voor ondernemerschap de context waarin ze gemaakt zijn. De 

definitiee en het model voor productief ondernemerschap, die ontwikkeld werden in deze 

dissertatie,, lijken bruikbaar om de ontwikkeling van het ondernemerschap in een 

transitiecontextt te beschrijven. 

Dee centrale vooronderstelling van deze dissertatie is gebaseerd op het Baumoliaanse 

perspectieff  dat ondernemers in iedere context bestaan. De externe omgeving bepaalt 

echterr hun manifestatie. Ondanks het feit dat de overheid niet de enige factor is voor de 

manifestatiee van het ondernemerschap, kan het overheidsbeleid een gunstig klimaat 

creërenn voor productief ondernemerschap of juist de ontwikkeling van het MKB 

hinderen.. Het laatste kan leiden tot het opbloeien van onproductief en zelfs destructief 

ondernemerschap.. Deze dissertatie eindigt met een aantal beleidsaanbevelingen die 

speciaall  gericht zijn op MKB's en gebaseerd zijn op vijf benaderingen: een hervormings-

benaderingg gericht op wetgeving, een pro-actieve benadering gericht op planning, een 

legitimiteits-benaderingg gericht op het imago van MKB'ers, een interactieve aanpak 

gerichtt op de samenwerking tussen formele en informele instituties en het vormen van 

samenwerkingsverbandenn tussen ondernemers, NGOs en de overheid. 
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