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Samenvatting g 
(summaryy in Dutch) 

Dee centrale vraag in dit boek betreft de verandering in de organisatie van landbouwbedrijven in 
post-communistischh Centraal Europa. Vanaf het einde van de jaren '40 tot en met 1989 waren de 
economieënn in deze regio centraal geleide systemen. Agrarische productie vond plaats in 
collectievee of staatsbedrijven. Deze vorm van bedrijfsorganisatie werd door Westerse economen 
algemeenn beschouwd als minder efficiënt dan productie in familiebedrijven, zoals dat 
gebruikelijkk is in de West-Europese landbouw. Na de liberale revoluties in 1989 werd het 
staatssocialismee in de regio ontmanteld en een begin gemaakt met de opbouw van 
markteconomieën. . 

Onderr landbouweconomen was de algemene verwachting dat de veranderde 
eigendomsverhoudingenn en het functioneren van marktinstituties zouden resulteren in het 
grotendeelss verdwijnen van de 'oude' productiestructuren ten gunste van het familiebedrijf. In 
hett afgelopen decennium is dit echter slechts in beperkte mate gebeurd. Hoewel collectieve en 
staatsbedrijvenn formeel snel verdwenen, bleven de productiestructuren waarmee zij opereerden 
(gekenmerktt door relatief grootschalige productie met inzet van veel loonarbeid) voortbestaan. 
Mett name in die landen die het verst gevorderd zijn in hun overgang naar het marktsysteem 
wordtt het grootste deel van de landbouwgrond nog steeds door dergelijke bedrijven bewerkt (76 
%% in Tsjechië, 92 % in Slowakije). Hoewel er wel veel familiebedrijven gestart werden, zijn 
dezee door hun meestal zeer geringe omvang van ondergeschikt belang gebleven voor de 
marktgerichtee productie. In dit boek zal gepoogd worden te verklaren hoe de ontwikkelingen zo 
kondenn afwijken van de verwachtingen. Hierbij worden zowel feitelijke ontwikkelingen als 
verwachtingenn geanalyseerd. 

TheoretischeTheoretische achtergrond van transformatietheorieën 
Voorr een beter begrip van de verwachtingen wordt teruggegrepen op de economische literatuur 
betreffendee de organisatie van agrarische productie. In enkele van de hoofdwerken van de 
economiee zijn met name de ei gendoms vraag en het al dan niet inzetten van betaalde 
arbeidskrachtenn besproken. Dit zijn tevens twee belangrijke verschillen tussen familiebedrijven 
enn collectieve of staatsbedrijven. In de economische literatuur zijn drie theoretische 
perspectievenn op dit vraagstuk te onderscheiden. 

Dee klassieke economen, zoals Smith, Mil l en Marshall, waren geïnteresseerd in de 
productiviteitt van land. Ze vergeleken landgoederen, waar betaalde arbeidskrachten werken die 
zelff  niet het land bezitten, met kleinschalige productie op familiebedrijven. Smith en Mil l 
merktenn op dat eigenaars van kleine bedrijven meer arbeid per eenheid land leveren en meer 
prikkelss tot innovatie hebben - zowel vanwege hun eigendomsrechten als vanwege het hogere 
marginalee nut dat productievergroting op een klein bedrijf oplevert. Marshall voegde hier nog 
aann toe dat schaalvergroting gebaseerd zou moeten zijn op mechanisatie, niet op het aantrekken 
vann (meer) loonarbeid - dit vanwege de managementkosten. De organisatie (governance 
structure)structure) van het familiebedrijf werd dus als superieur gezien aan die van landgoederen of van 
anderee bedrijven met vee! loonarbeid. 

Eenn tweede stroming wordt gevormd door marxisten en socialisten. Marx en zijn 
volgelingenn waren niet in de eerste plaats geïnteresseerd in productiviteit op zich, maar trachtten 
aann de hand van hun model van de ontwikkeling van economische systemen te voorzien hoe 
productiewijzenn zouden veranderen. Marx zag de overgang van communaal naar elite-bezit, en 
dee daarbij horende overgang van een stand van zelfvoorzienende boeren naar een 
arbeidersproletariaat,, als onvermijdelijke fasen in de ontwikkeling van het kapitalisme. Gegeven 
dee dynamiek van het kapitalisme voorzagen de marxisten vergaande industrialisatie en 
schaalvergrotingg van de landbouw, de inzet van loonarbeid op grote schaal, en de teloorgang van 
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hett familiebedrijf. Deze vorm van bedrijfsorganisatie zou, zo meenden zij, niet levensvatbaar 
blijkenn in een kapitalistische omgeving. 

Eenn derde stroming wordt gevormd door een zeer diverse groep van twintigste-eeuwse 
economen.. Wat hen verbindt is de verklaring van verschillende vormen van landbouwbedrijven 
uitt (1) de prikkels geïmpliceerd in hun interne organisatiestructuur, en (2) de invloed van 
omgevingsfactoren.. Revisionistische socialisten, zoals Eduard Bernstein, vroegen zich aan het 
eindd van de 19e eeuw af waarom in kapitalistische systemen familiebedrijven toch niet 
verdwenen,, en vestigden de aandacht op de hogere arbeidsinzet en specifieke preferenties van 
boeren.. In de jaren twintig van de 20° eeuw merkte de Russische econoom en socioloog 
Alexanderr Tsjajanov het verschil in gedragsprikkels tussen voor de markt producerende en 
zelfvoorzienendee boeren op. 

Dezee laatste noties zijn belangrijk geworden in de na-oorlogse ontwikkelingseconomie, 
diee zich richt op economieën waarin zelfvoorzienende productie een belangrijke rol speelt. 
Tevenss leidde, vanaf de jaren '70, de grotere aandacht in de micro-economie voor 
gedragsprikkelss anders dan prijswijzigingen tot twee theoretische ontwikkelingen. Enerzijds 
kwamm de studie van de organisatie van ondernemingen als vakgebied binnen de algemene 
economiee tot grote bloei. Anderzijds werd de analyse van micro-economische prikkels ook 
toegepastt op sociale verbanden anders dan bedrijven, zoals gezinnen en politieke systemen. 

Doorr deze theoretische ontwikkelingen zijn drie thema's in de landbouw- en 
ontwikkelingseconomiee belangrijk zijn geworden: bedrijfsorganisatie, contractvormen, en 
informatie.. Ten eerste: de interne organisatie van een bedrijf is mede bepalend voor haar 
doelfunctie.. Ten tweede: economische instituties in de bedrijfsomgeving zijn bepalend voor de 
relatiess die een bedrijf kan aangaan, ofwel voor het soort contracten waaronder ze kan 
functioneren.. Ten derde: de beschikbaarheid en de verdeling van informatie alsmede het 
vóórkomenn van onzekerheid en risico bepaalt de rationaliteit van beslissers mede. 

Inn deze studie wordt aangetoond dat bij de onderbouwing van de verwachting van een 
spoedigee overgang van 'oude' productiestructuren naar familiebedrijven in Centraal Europa met 
namee werd teruggegrepen op argumenten tegen productie met inzet van loonarbeid, zoals 
geïntroduceerdd door de klassieke economen en recenter ook in Alchian en Demsetz' (1972) 
analysee van groepsgewijze productie. De redenering was dat productie op familiebedrijven 
(verder:: individuele bedrijven) geprefereerd zou worden door eigenaren vanwege haar hogere 
efficiëntie.. In het socialistische systeem waren er echter geen effectieve eigenaren omdat 
eigendomsrechtenn collectief of als staatseigendom gedefinieerd waren. Bezitshervormingen die 
landd en bedrijfskapitaal weer in handen van individuen brachten zouden dus de voldoende 
voorwaardee zijn voor het uiteenvallen van vreemde-arbeid (verder: traditionele) bedrijven, hun 
vervangingg door individuele bedrijven, en een efficiëntieverhoging van de landbouw. Dit, in 
wezenn klassiek-economische argument was de belangrijkste reden voor de 
landbouwhervormingenn in Centraat Europa in de vroege jaren '90. Ook het 
rechtvaardigheidaspectt van restitutie van land aan pre-communistische eigenaren speelde een rol. 

Dee stelling die hier verdedigd wordt is dat de transformatie-theorieën wél aandacht 
schonkenn aan het productiviteitsaspect van de klassieken en - paradoxaal - het 
rechtvaardigheidsaspectt van de marxisten, maar niet aan de latere argumenten betreffende 
internee en externe instituties en condities in de landbouw. De gelijkschakeling van technische 
efficiëntiee aan winstgevendheid, en van winstgevendheid aan dominantie leidde tot misplaatste 
verwachtingen.. De marxisten voorspelden de teloorgang van het individuele bedrijf door de 
opmarss van het kapitalisme in West-Europa. De transitie-economen voorspelden het verdwijnen 
vann het traditionele bedrijf, ook door de opmars van het kapitalisme, nu in Centraal- en Oost-
Europa.. En beide groepen economen hadden het mis, voor zover we kunnen zien. 

Hett empirische deel van deze studie beoogd een analytische bijdrage passend in de derde 
theoretischee stroming te leveren. Hier wordt in een vergelijking van nieuw opgerichte 
individuelee bedrijven en traditionele bedrijven de aandacht juist gericht op de prikkels gelegen in 
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bedrijfsorganisatie,, contractvormen, en informatie, alsmede de algemene institutionele 
omgeving. . 

BeperkingenBeperkingen voor individuele bedrijven in de post-socialistische landbouw 
Inn een tweetal empirische studies wordt de beperkte opkomst van het individuele bedrijf in 
Tsjechiëë en Slowakije onderzocht, de twee landen met de laagste decollectivisatiegraad van 
Centraal-Europa.. De analyses zijn gebaseerd op primaire data, verzameld in beide landen door 
middell  van enquête-onderzoek onder zowel traditionele als individuele bedrijven door de auteur, 
aangevuldd met primaire data van onderzoeksinstituten en rapporten van universiteiten, 
ministeriess en internationale organisaties. 

Zowell  landspecifieke als bedrijfsspecifieke factoren worden onderkend. De resultaten 
vann deze twee studies zijn in overeenstemming in die zin dat factoren die de-collectivisatie in 
eenn Tsjechisch traditioneel bedrijf verhinderen, tevens meer kenmerkend zijn voor het typische 
Slowaaksee bedrijf dan voor het typische Tsjechische bedrijf. In bestudering van de gegevens 
werdenn de volgende factoren relevant bevonden voor het decollectivisatieproces: 
(1)) Een grotere bedrijfsomvang van traditionele bedrijven kan de macht van het management 

vann traditionele bedrijven over starters van individuele bedrijven vergroten, waardoor zij 
effectieverr tegenwerking kunnen bieden in het restitutie- en decollectivisatieproces. Tevens 
iss het kostbaarder voor aanleverende en afnemende industrie om zich aan te passen aan 
individuelee bedrijven indien die veel kleiner zijn dan de bestaande, traditionele bedrijven. 
Daarnaastt vergroot bedrijfsomvang en concentratie van traditionele bedrijven de 
onderhandelingspositiee van de traditionele sector in politiek en bedrijfsleven. 

(2)) De - in Tsjechië wijdverbreide - overgang van coöperatieve bedrijven naar nieuwe legale 
vormen,, zoals N.V. of B.V., kan een grotere administratieve barrière in het restitutie- en 
decollectivisatieprocess inhouden. Het kan ook het voor decollectivisatie in aanmerking 
komendee bedrijf benadelen en zo haar land en kapitaal minder waardevol maken voor starters 
vann individuele bedrijven. 

(3)) Natuurlijke omstandigheden die landbouwproductie benadelen verminderen de prikkel tot het 
startenn van een nieuw bedrijf. Zij verkleinen ook de winstmarge van bestaande bedrijven, en 
makenn het lonender voor managers van traditionele bedrijven om een uitstoot van waardevol 
landd en kapitaal in het restitutie- en decollectivisatieproces tegen te gaan. 

(4)) Grote fragmentatie van landeigendom betekent dat land verkregen in het restitutie- en 
decollectivisatieprocess te weinig is om een basis te vormen voor een commercieel bedrijf. 
Hett verhoogt tevens zoek- en transactiekosten verbonden aan additionele landverwerving. 
Hett verzwakt ook de onderhandelingspositie van leden of aandeelhouders van traditionele 
bedrijven,, voor zover die positie op eigendom gebaseerd is. Dit geeft het management meer 
ruimtee haar eigen doelen, vaak tegengesteld aan de belangen van individuele bedrijven, na te 
streven. . 

(5)) De moeizame overdracht van kapitaalgoederen (vergeleken met de overdracht van land) in 
hett restitutie- en decollectivisatieproces, de vrij algemene afwezigheid van leaseconstructies 
enn de beduidend slechtere toegankelijkheid van krediet en subsidies voor individuele 
bedrijvenn vermindert hun vermogen tot kapitaalbenutting en efficiënte productie, en daarmee 
hunn levensvatbaarheid. Tevens is kredietverlening aan individuele bedrijven niet efficiënt in 
dee zin van winstbevorderend: winstgevender bedrijven hebben geen grotere kans op 
kredietverstrekking.. Voor traditionele bedrijven is dit wel het geval. 

(6)) Opleiding, ervaring en relaties in de traditionele sector van starters van individuele bedrijven 
(hunn human capital) bleken ook bevorderlijk te zijn voor succes. 

Inn een vergelijking van de twee landen blijkt de lagere decollectivisatiegraad in Slowakije in de 
jarenn 1989-1998 verklaard te kunnen worden uit (a) een grotere traditionele bedrijfsgrootte; (b) 
slechteree natuurlijke productiecondities, met name voor individuele bedrijven; (c) sterkere 
fragmentatiee van landeigendom; (d) waarden en ideologie die individueel ondernemerschap 
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minderr ondersteunden; (e) sterkere overheidssteun voor de traditionele sector, en daarmee 
verbondenn (f) ongunstiger landbouwpolitieke machtsverhoudingen. 

KredietKrediet en risico 
Tenslottee worden twee deelonderwerpen in het decollectivisatieproces in detail bestudeerd. De 
eerstee is de wijze van kredietverlening door banken. Het blijkt dat individuele bedrijven slechter 
toegangg hebben tot krediet. Tevens lijken hun kredietaanvragen systematisch op andere gronden 
doorr banken beoordeeld te worden dan het geval is bij traditionele bedrijven. Een mogelijke 
verklaringg is dat individuele bedrijven, vanwege hun beperkte lokale relaties (met werknemers 
enn andere bedrijven) en hun korte historie, niet in voldoende mate deel uitmaken van een lokaal 
economischh netwerk. Deze beperkingen verhinderen de meeste individuele bedrijven hun 
kredietwaardigheidd geloofwaardig aan te tonen bij de lokale bank, en maakt hen tevens minder 
interessantt als participant in het lokale netwerk waarin financiële liquiditeit van en naar de bank 
circuleert.. De enquêtegegevens zijn in overeenstemming met deze hypothesen. 

Eenn tweede deelonderwerp is risico. Het opmerkelijke van de beperkte decollectivisatie is 
niet,, dat er zo weinig individuele bedrijven zijn gestart, maar veeleer dat de overgrote 
meerderheidd van die bedrijven zo klein gebleven is, meestal onder het minimum nodig voor 
marktgerichtee productie waaraan een volledig inkomen ontleend kan worden. Tevens kan 
opgemerktt worden dat die bedrijven die wel volledige inkomens verschaffen beduidend kleiner 
blijvenn dan traditionele bedrijven. Een partiële verklaring van deze structuur kan de volgende 
zijn. . 

Sandmoo (1971) heeft aangetoond dat, wanneer fluctuaties in prijzen (of opbrengsten) 
risicorisico veroorzaken, bedrijven minder produceren dan de evenwichtshoeveelheid. De mate waarin 
zijj  dat doen hangt af van de gevoeligheid van inkomen voor prijsfluctuaties. Nu kan aangetoond 
wordenn dat de inkomens van landbouwers met (grote) commerciële individuele bedrijven meer 
fluctuerenn ten gevolge van risico dan de inkomens van managers van traditionele bedrijven. Dit 
kann dan ook één van de redenen zijn van grotere productiebeperkingen in de eerste groep. 
Tevenss wordt opgemerkt dat het (deels) consumeren van eigen productie, hetgeen op zeer kleine 
bedrijvenn gebruikelijk is, het prijsrisico van inkomens verkleint. Behoud van dit voordeel kan 
zouu één van de redenen kunnen zijn dat zoveel individuele bedrijven extreem klein blijven. Deze 
verklaringenn zijn in overeenstemming met de Tsjechische gegevens. Benadrukt wordt dat zowel 
dee empirische toetsing als de geldigheid van de aannamen van deze verklaring belangrijke 
beperkingenn kennen. 
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