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Samenvatting 

Deze master thesis gaat in op de toenemende stroom van buitenlandse investeerders naar 
de 18 transitielanden uit de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en de Balkan. 
Recente positieve trends maken deze transitie-economieën steeds aantrekkelijker. Omdat dit 
gebied nog vrij onbekend is bij investeerders en omdat het zich snel ontwikkelt wordt het in 
deze thesis aangeduid als ‘het nieuwe Europa’. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hoe 
zien de concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun 
onderlinge relaties er in de meest ontwikkelde landen uit ‘het nieuwe Europa’ uit? Het 
onderzoek om deze vraag te beantwoorden is uitgevoerd in vier fases.  
 
Fase 1: theoretische kader 
Voordat de hoofdvraag beantwoordt kan worden is het nodig om de concepten transitie, 
vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders op basis van bestaande inzichten en 
theorieën te beschrijven en aan elkaar te relateren. Dit is gedaan in de eerste fase van het 
onderzoek: het theoretische kader. Het resultaat is een model dat laat zien hoe transitie het 
vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders beïnvloedt en tevens wat buitenlandse 
managers motiveert tot het openen van een vestiging in een regio uit een transitieland. 
Hieronder staat het model weergegeven.  
 

 
 
Fase 2: eerste scan 
In de tweede fase van het onderzoek zijn de aantrekkelijkste landen voor buitenlandse 
investeerders geselecteerd: Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Kroatië. Dit zijn de landen 
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die relatief vergevorderd zijn in het transitieproces waardoor het eenvoudiger is om te 
onderzoeken hoe de transitie op gang is gekomen en hoe deze invloed heeft gehad op het 
vestigingsklimaat. De selectie is uitgevoerd op basis van criteria die aan de hand van het 
theoretisch model zijn opgesteld. Het betreft criteria als inwoneraantal, welvaart, afstand tot 
de Europese Unie (EU), openheid en integratie, stabiliteit en voorraad aan buitenlandse 
investeringen.  
 
Fase 3: analyse transitieprocessen 
Vervolgens zijn in de derde fase de transitieprocessen van de vier geselecteerde landen in 
kaart gebracht. Hierbij bleek dat de begincondities van de voormalige republieken van 
Joegoslavië aanzienlijk anders waren dan die van de voormalige republieken van de Sovjet-
Unie. Dit kwam met name door de verschillen tussen de ontwikkelde socialistische 
systemen. In de Sovjet-Unie had de staat alle productiefactoren in bezit en het alleenrecht 
om goederen en diensten te verstrekken. Het marktmechanisme komt hierdoor te vervallen. 
In Joegoslavië ontstond het meer decentrale marktsocialisme. In dit systeem zijn alle 
productiefactoren ook in het bezit van de staat, maar de allocatie van goederen en diensten 
gebeurt via een gedeeltelijk vrije markt. Door dit verschil weken de economische en sociale 
structuren van Rusland, Oekraïne en Kazachstan meer af van het kapitalistisch systeem dan 
die van Kroatië.  
Een tweede factor die naast de begincondities een grote invloed heeft gehad op het 
transitieproces is het politieke beleid. In de GOS-landen is dit beleid grotendeels bepaald 
door oude Sovjetelite die in het begin van de transitie, dankzij bestaande netwerken en 
machtsrelaties, belangrijke posities wist te verkrijgen. De aan de macht gekomen elite was 
vaak corrupt en niet geschikt om het transitieproces te leiden. Hierdoor is het 
privatiseringsproces alles behalve eerlijk verlopen. Vaak vielen belangrijke staatsbedrijven 
dankzij oude netwerken voor zeer weinig geld of zelfs gratis in handen van oude Sovjetelite. 
Als resultaat werd (en in mindere mate wordt) het economische landschap gedomineerd 
door tycoons. Deze tycoons (ook wel oligarchen genoemd) doen er alles aan om 
concurrentie te voorkomen waardoor de middenklasse amper mogelijkheden had en heeft 
om zich te ontwikkelen. Dit heeft als gevolg dat er een slechte basis is voor democratie, er 
een enorm gat is tussen arm en rijk en dat het belangrijke proces van ‘creative destruction’ 
moeilijk op gang komt. 
 
De doorgevoerde hervormingen hebben er wel voor gezorgd dat het communistische 
systeem tegen het einde van de jaren negentig was ontmanteld en een kapitalistisch 
systeem begon te ontstaan. Deze systeemverandering is de basis geweest voor de 
economische groei van de landen in de 21ste eeuw Daarnaast veranderde er, vooral in 
Rusland en Oekraïne, ook veel op het politieke vlak.  
In Rusland kwam Vladimir Poetin aan de macht die na de onrustige Jeltsin-periode voor 
stabiliteit en geleidelijkheid zorgde. Hij wist bovendien de macht van de oligarchen drastisch 
in te perken. De stabiliteit in combinatie met stijgende internationale prijzen, vooral voor 
fossiele brandstoffen, hebben voor economische groei gezorgd.  
In Oekraïne ontstonden positieve veranderingen die elkaar versterkten. De climax vormde de 
Oranjerevolutie in 2004. Na deze revolutie is een onstabiele situatie ontstaan, waarin pro-
westerse krachten strijden tegen pro-Russische bewegingen. De verbeterde relatie met de 
EU is hoopgevend voor de toekomst van het land.  
Kazachstan heeft onder het strakke bewind van president Nasarbajev haar transitieproces 
op een stabiele en geleidelijke manier doorlopen. Deze stabiliteit is ondersteund door 
economische groei. De aard van de transitie lijkt grotendeels op die van Rusland in de 21ste 
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eeuw: geleidelijke economische hervormingen onder leiding van een zeer gecentraliseerde 
macht.  
Kroatië is duidelijk anders. Het land bezat gunstige condities in het begin van de transitie, 
maar het moeilijke afscheidingsproces van Joegoslavië heeft het transitieproces in de eerste 
helft van de jaren negentig verstoord. De president van Kroatië in de jaren negentig, Franjo 
Tudman, stond bekend om zijn autoritaire en conservatieve stijl. Omdat hij niet wilde 
meewerken met het oorlogstribunaal in Den Haag verliep de integratie met de EU moeizaam. 
Onder de nieuwe president Stjepan Mésic is de transitie in een versnelling beland. Velen 
liberale en democratische hervormingen zijn doorgevoerd en het buitenlandse beleid is 
intensief georiënteerd op integratie met de EU.  
 
Fase 4: analyse vestigingsklimaten 
De vierde fase beschrijft de relatie tussen het vestigingsklimaat en buitenlandse 
investeringen. Deze relatie verschilt per type ‘Foreign Direct Investment’ (FDI). Dit onderzoek 
heeft zich gericht op twee typen FDI: markt zoekend en efficiency zoekend. Markt zoekend 
FDI, ook wel bekent als horizontaal FDI, heeft het primaire motief om nieuwe markten aan te 
boren. Vaak kopieert het zijn huidige productie door een nieuwe fabriek op te zetten in de 
nieuwe markt. Efficiency zoekend FDI, ook wel bekent als verticaal FDI, is primair opzoek 
naar voordelen in productiekosten. Het probeert te profiteren van de ruimtelijke verschillen in 
productiekosten. De eisen en wensen van deze twee typen FDI ten opzichte van het 
vestigingsklimaat vallen uiteen in vijf hoofdgroepen: markt en marktgerelateerde factoren, 
politieke en institutionele raamwerk, macro-economische stabiliteit, openheid en integratie en 
als laatste arbeidsmarkt.  
 
Het vestigingsklimaat van Kroatië is aantrekkelijk voor horizontaal FDI. Ook al heeft het land 
weinig inwoners (kleine markt), het bezit wel duidelijk koopkrachtigere consumenten dan de 
GOS-landen. De economische en sociale structuur van Kroatië was in het begin van de 
transitie een stuk gunstiger dan die in de GOS-landen. Mede hierdoor heeft het land relatief 
goed met de transitie weten om te gaan. De relatief hoge koopkracht is een van de 
resultaten hiervan. Echter, door de geslaagde transitie wat betreft openheid en integratie 
(huidig lid van de ‘World Trade Organisation’  (WTO) en toekomstig lid van de EU) en door 
de nabijheid tot de EU markt, vormt export een zeer goed alternatief voor het openen van 
een vestiging. Kroatië is ook aantrekkelijk voor verticaal FDI. Het land is open, goed 
geïntegreerd in de wereldeconomie en het ligt tegen de EU-markt aan. Daarnaast liggen de 
lonen naar Westerse maatstaven laag. Het feit dat de beroepsbevolking de Engelse taal 
goed machtig is biedt enorme mogelijkheden voor ‘back office activiteiten’. 
Rusland bezit de grootste consumentenmarkt van Europa en deze markt is geconcentreerd 
in agglomeraties in het Europese gedeelte. Commerciële centra als Moskou en Sint-
Petersburg hebben relatief goed met de transitie weten om te gaan, waardoor de lonen hoog 
liggen, in sommige sectoren zelfs op het niveau van het Westen. Deze centra staan in schril 
contrast met regio’s in Centraal- en Zuid-Europees Rusland en Zuid-Siberië die in de 
communistische tijd gedomineerd werden door een militair-industrieel complex, verouderde 
industrie of landbouw. Het grote nadeel van het vestigingsklimaat in Rusland (hetzelfde geldt 
voor Oekraïne en in mindere mate voor Kazachstan en Kroatië) is het slechte politieke en 
institutionele raamwerk. Corrupte ambtenaren in combinatie met oligarchen zijn hier 
grotendeels verantwoordelijk voor. De organisatie van de staat is onbetrouwbaar en 
inefficiënt. Ondernemers moeten bij elke investering of innovatieactiviteit met een hoog risico 
rekening houden. Het resultaat is een eenzijdige groei (slechts een aantal sectoren, vooral 
de energiesector, trekken het gros van de investeringen aan) en een te lage 
investeringsgraad. De relatief dure productiefactoren, de afstand tot de EU markt en het 
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slechte politieke en institutionele raamwerk geven het land weinig potentie voor efficiency 
zoekend FDI.  
In Kazachstan zijn de consumenten door de economische groei een stuk koopkrachtiger 
geworden, maar de koopkracht ligt nog relatief laag. De kleine en enorm verspreide 
consumentenmarkt is een handicap voor horizontaal FDI. De lage lonen en de openheid 
geven het vestigingsklimaat potentie voor efficiency zoekend FDI. De grote afstand tot de EU 
markt en de afwezigheid van een internationale haven verminderen deze potentie.   
Oekraïne bezit met haar 45 miljoen inwoners en met haar grote steden een groot potentieel 
voor horizontaal FDI. Echter, de economie wordt gedomineerd door tycoons, het politieke en 
economische raamwerk is slecht, slechts een kleine groep mensen uit de grote steden is 
koopkrachtig en de economische groei is zeer eenzijdig. Voor efficiency zoekend FDI komt 
Oekraïne wel in aanmerking. Het land bezit de goedkoopste arbeidskrachten van de vier 
geselecteerde landen, een relatief goed opgeleide beroepsbevolking, een liberaal 
handelssysteem (lid van de WTO en goede relatie met EU) en het land ligt tegen de EU-
markt aan.  
 
Bij het in kaart brengen van het vestigingsklimaat is de relatie tussen de transitie en het 
vestigingsklimaat verder duidelijk geworden. Vrijwel elk aspect aan het vestigingsklimaat 
(zowel positieve als negatieve punten, bedreigingen en kansen) is te relateren aan het 
transitieproces.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Dit onderzoek gaat in op de toenemende stroom van buitenlandse investeerders naar de 18 
transitielanden uit de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en de Balkan. Deze 
landen verkeren sinds de val van het communisme, rond het jaar 1990, in een transitie naar 
een kapitalistisch systeem. Dankzij dit veranderingsproces zijn de vestigingsklimaten enorm 
verbeterd wat buitenlandse investeerders (voornamelijk uit de Europese Unie (EU)) aantrekt. 
Het doel van dit onderzoek is om in deze landen inzicht te krijgen in de concepten transitie, 
vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun onderlinge relaties. Hiervoor wordt 
eerst een theoretisch model ontwikkeld waarin de concepten, op basis van bestaande 
theorieën en inzichten, worden uiteengezet en aan elkaar gerelateerd. Het model verklaart 
twee belangrijke zaken. Ten eerste laat het zien hoe het transitieproces invloed heeft op het 
vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Ten tweede verklaart het, voornamelijk op 
basis van dit vestigingsklimaat, wat buitenlandse managers motiveert tot het openen van een 
vestiging in een transitie-economie. Op basis van dit model worden in de tweede fase de 
aantrekkelijkste landen voor buitenlandse investeerders (uit een ‘long-list’ van 18) 
geselecteerd. In het vervolg van het onderzoek wordt het theoretisch model voor de 
geselecteerde landen ingevuld.  
 
De communistische samenlevingen uit het Oostblok, Joegoslavië en Albanië gingen rond het 
jaar 1990 ten onder. Na de teloorgang begonnen de samenlevingen aan de transitie van een 
communistisch systeem naar een kapitalistisch systeem. Dit proces was vooral voor een 
aantal landen uit Midden- en Oost-Europa succesvol. Deze landen profiteerden enorm van 
de politieke en economische integratie met West-Europa. De politieke integratie werd 
voornamelijk ingegeven door het doel om toe te treden tot de EU. In 2004 lukte dit voor 
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Hongarije en Tsjechië. In 2007 zijn 
Bulgarije en Roemenië ook lid geworden van de EU. Economische integratie werd vooral 
bereikt door een toename in handels- en kapitaalstromen. In dit opzicht speelden 
investeringen van buitenlandse bedrijven een cruciale rol (Neuhaus, 2006: 1).  
 
De buitenlandse investeerders, voornamelijk afkomstig uit West-Europa, werden 
gemotiveerd door de nieuwe mogelijkheden in deze veranderende economieën. In planmatig 
geleide economieën is geen plek voor buitenlandse bedrijven die als primair motief winst 
maken hebben. Door de val van het communistische systeem veranderde deze situatie. In 
een rap tempo kwamen nieuwe markten open te liggen en binnen deze nieuwe 
kapitalistische markten was een groot aantal sectoren onderontwikkeld. Dit had met name 
betrekking op het financiële systeem, de dienstensector en consumentenproducten. Door in 
een vroeg stadium in dergelijke sectoren te investeren was eenvoudig een groot 
marktaandeel te behalen. Daarnaast lagen er ook kansen voor buitenlandse investeerders bij 
de privatisering van staatsbedrijven. Het opkopen van dergelijke bedrijven heeft veel 
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voordelen. Bureaucratische procedures voor het opstarten van een nieuw bedrijf worden 
vermeden, er kan meteen geproduceerd worden en deze bedrijven zijn vaak ingebed in al 
bestaande netwerken. Het investeren in een transitie-economie (een economie dat 
transformeert van een centraal geleide economie in een vrije markt) biedt naast deze 
voordelen echter ook veel risico’s. Het systeem is nog volop in ontwikkeling waardoor 
bepaalde elementen (bijvoorbeeld marktinstituties) nog in hun kinderschoenen staan en 
instabiel zijn. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het recht op eigendom. Als het eigendom 
van bedrijven (zowel kapitaal als kennis) niet goed beschermd is, levert dit een enorm risico 
op bij een investering. In het communistische systeem bestond dit recht op eigendom niet. 
Echter, door de politieke integratie met de EU zijn dergelijke instituties in een vrij vlot tempo 
ontwikkeld en geharmoniseerd naar de norm van de EU. Investeerders uit West-Europa zijn 
anno 2009 goed bekend met deze nieuwe markten binnen de EU.  
 
Terwijl de genoemde landen uit Midden- en Oost-Europa hun transitieproces volgens de 
Verenigde Naties al succesvol hebben voltooid verkeren de landen uit de GOS (republieken 
van de voormalige Sovjet-Unie met uitzondering van de Baltische staten), Albanië en een 
groot aantal landen uit voormalig Joegoslavië nog altijd in transitie (Verenigde Naties, 2008: 
67). De trage en af en toe stagnerende transities in deze landen brengt met zich mee dat het 
vestigingsklimaat nog niet uitermate aantrekkelijk is. Hierdoor is het percentage van 
buitenlandse investeerders in deze landen veel lager dan in de recent toegetreden EU leden.  
 
Al geruime tijd bevindt de GOS zich in een crisis, waardoor de druk toeneemt om zich meer 
op het Westen te richten. Tussen 2003 en 2005 heeft zich in drie GOS landen een 
‘gekleurde revolutie’ afgespeeld waarbij de vaak conservatieve regeringen omver zijn 
geworpen. De premiers Eduard Shevardnadze in Georgië, Leonid Kuchma in Oekraïne, en 
Askar Akayev in Kirgizië zijn van hun functie ontheven. De nieuwe regeringen lijken een pro-
westerse houding te hebben aangenomen en dit staat in contrast met hun voorgangers die 
een sterke band met het Kremlin onderhielden (De Vocht, 2005).  
Ook in de transitielanden uit de Balkan hebben zich positieve veranderingen afgespeeld. 
Kroatië heeft in de 21ste eeuw het buitenlandse beleid intensief gericht op integratie met de 
EU. Hiervoor zijn vele politieke en economische hervormingen doorgevoerd, die het 
investeringsklimaat hebben verbeterd. Verwacht wordt dat het land in 2010 officieel lid wordt 
van de EU. De andere transitielanden uit de Balkan lijken dezelfde weg te volgen. Albanië, 
Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Servië en Montenegro volgen allen het stabilisatie- en 
associatieproces van de EU (het Europese beleidskader voor de Westelijke Balkanlanden en 
hun traject naar een eventuele toetreding) (ec.europe.eu). 
 
Deze versnelde transities gaat gepaard met economische groei. Na de recessie tegen het 
eind van de 20ste eeuw laten zowel de GOS landen als de landen uit voormalig Joegoslavië 
(en Albanië) hoge groeicijfers zien (imf.org). Door deze positieve veranderingen ruiken 
buitenlandse investeerders steeds meer hun kansen. Dit is goed te zien in de toename van 
de totale voorraad aan ‘Foreign Direct Investments (FDI)’. In de GOS steeg de FDI voorraad 
van 55 miljard US dollar in 2000 naar 280 miljard in 2006 en in de relevante Balkan landen 
steeg het in dezelfde periode van 6,4 miljard naar 46,7 (Verenigde Naties, 2007: 251-270). 
Door de versnelde transitie, de hoge economische groei en de toenemende interesse van 
buitenlandse bedrijven en de EU worden de genoemde transitielanden binnen dit onderzoek 
als ‘het nieuwe Europa’ bestempeld. In figuur 1.1 is ‘het nieuwe Europa’ weergegeven. De 
relevante Balkanlanden staan in het geel, de GOS landen in het rood en de EU in het blauw.  
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Figuur 1.1 ‘Het nieuwe Europa’ 

 
 

Dit onderzoek springt dus in op deze trend van FDI stromen naar ‘het nieuwe Europa’. Voor 
een aantal landen wordt onderzocht hoe het transitieproces is verlopen en gaat verlopen, 
hoe het vestigingsklimaat er voor buitenlandse investeerders uitziet, hoe dit klimaat is 
beïnvloed door de transitie en welke invloed deze investeerders hebben op het 
transitieproces. Kortom: er wordt onderzocht hoe de concepten transitie, vestigingsklimaat 
en buitenlandse investeerders en hun onderlinge relaties er in de aantrekkelijkste landen uit 
‘het nieuwe Europa’ uitzien.  
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1.2 Belang van het onderzoek 

1.2.1 Maatschappelijk belang 
De inzichten uit dit onderzoek zijn maatschappelijk van belang voor ‘het nieuwe Europa’ en 
voor de buitenlandse bedrijven die in deze landen willen investeren. 
 
Land perspectief 
In de huidige economie zijn bedrijven steeds minder gebonden aan een locatie (‘footloose’) 
en dus optimaliseren ze hun locatiestrategie. De opkomst van Midden- en Oost-Europa 
illustreert dit proces. Regio’s en landen worden gedwongen op basis van doordachte 
strategieën in een steeds concurrerende omgeving te presteren. Het aantrekken van 
buitenlandse investeringen is hier een cruciaal punt in. In transitielanden wordt de rol van 
buitenlandse bedrijven nog eens extra onderstreept. Deze bedrijven kunnen over het 
algemeen het transitieproces op drie manieren versnellen: 
 

• Op de eerste plaats moeten locale bedrijven, gaandeweg het transitieproces, 
geherstructureerd worden. De meeste bedrijven uit voormalige communistische 
maatschappijen werden/worden gekenmerkt door verouderde machines en 
productiemethodes. Om te kunnen concurreren in een markteconomie, werden de 
bedrijven gedwongen om de efficiëntie te verhogen. Westerse bedrijven hebben de 
technologische ‘know how’ en het noodzakelijke kapitaal om de strategische 
herstructurering mogelijk te maken. Een bijkomend voordeel van buitenlandse 
investeerders, die relaties aangaan met geprivatiseerde binnenlandse bedrijven, is 
dat ze een efficiënter bedrijfsbestuur kunnen opleggen. Geprivatiseerde bedrijven zijn 
in het begin vaak in handen van managers uit de communistische tijd en deze 
vertragen vaak het herstructureringsproces (Konings, 2001: 621).  

• Op de tweede plaats hebben buitenlandse bedrijven een positief effect op het 
financiële beleid van de lokale bedrijven. De participatie van buitenlandse 
investeerders met binnenlandse bedrijven vermindert de financiële relatie tussen de 
overheid en het lokale bedrijf. Hierdoor worden de bedrijven gedwongen tot een 
strakker financieel beleid en dit leidt tot betere prestaties (Konings, 2001: 621). 

• Een derde reden, waarom buitenlandse investeerders welkom zijn in transitielanden, 
is dat de technologische en ‘know how’ overdracht positieve externe effecten met 
zich meebrengt (spillovers). Enkele voorbeelden hiervan zijn: extra stimulans 
buitenlandse handel, kennisdiffusie, overdracht van marketing- en leidinggevende 
vaardigheden, snellere implementatie van de normen die horen bij een 
markteconomie, stimulans externe hulp en financiële ondersteuningen (Konings, 
2001: 621). 

 
In dit onderzoek wordt het vestigingsklimaat van een aantal landen uit ‘het nieuwe Europa’ 
voor buitenlandse investeerders onderzocht. De belangrijkste sterke en zwakke punten en 
de belangrijkste bedreigingen en kansen van dit klimaat worden in kaart gebracht. Tevens 
wordt de invloed van de transitie op dit klimaat onderzocht. Deze inzichten kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het aansturen van de transitie en (daarmee) bij het verbeteren van 
het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. 
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Perspectief vanuit het buitenlandse bedrijf 
De toenemende globalisering en de explosieve groei van de informatietechnologie hebben 
voor een fundamentele verandering in het globale concurrentielandschap gezorgd. Bedrijven 
vergelijken mede hierdoor nu vestigingslocaties over een veel groter gebied dan vroeger. 
Door de val van het communisme in Joegoslavië, Albanië en het Oostblok behoren deze 
regio’s nu ook tot dit zoekgebied. De enorme instroom van buitenlandse bedrijven in Midden- 
en Oost-Europa laat dit zien (Yaprak & Tütek, 2000: 1-2, 21).  
 
Door de relatief onbekende vestigingsklimaten uit ‘het nieuwe Europa’ in kaart te brengen 
kan dit onderzoek helpen bij het opstellen van vestigingsadvies voor bedrijven die in deze 
regio willen investeren. Om een gedegen en gefundeerd vestigingsadvies te kunnen geven 
moet het transitieproces ook in kaart worden gebracht.  
 

1.2.2 Wetenschappelijk belang 
Het onderzoek sluit aan op eerder verricht onderzoek over de concepten transitie, 
vestigingsklimaat en buitenlandse investering. Op basis van deze inzichten en theorieën 
wordt in deze thesis een nieuw theoretisch model ontwikkeld. Dit model geeft de relaties 
weer tussen de drie concepten. Voornamelijk de relatie tussen transitie en vestigingsklimaat 
en tussen vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders staan centraal in dit onderzoek. 
Het model is toegespitst op de context van dit onderzoek. Dit betekent ondermeer dat het 
over het vestigingsklimaat van transitielanden gaat, dat het over investeerders uit 
voornamelijk West-Europa gaat, dat het over de transitie van een communistisch systeem 
naar een kapitalistisch systeem gaat, etc. De precieze context en variabelen worden in het 
theoretische kader uitgebreid belicht. 
 
Door dit model toe te passen op ‘het nieuwe Europa’ genereert deze thesis ook nieuwe 
inzichten over de relatie tussen transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen in 
‘het nieuwe Europa’.  
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1.3 Probleemstelling 

In de voorgaande twee paragraven is de aanleiding tot dit onderzoek naar voren gekomen 
en is het maatschappelijke en wetenschappelijke belang besproken. In het kort komt het 
erop neer dat een aantal recente positieve trends in ´het nieuwe Europa´ een toenemende 
stroom aan FDI op gang heeft gebracht (voornamelijk afkomstig uit de EU). Dit onderzoek 
gaat in op deze positieve trends door voor de meest ontwikkelde landen uit ‘het nieuwe 
Europa’ de relatie tussen transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders te 
onderzoeken. Er wordt onderzocht hoe de transitie het vestigingsklimaat heeft beïnvloed en 
gecreëerd en hoe dit vestigingsklimaat er voor deze buitenlandse investeerders uitziet. 
Hiervoor wordt eerst een theoretisch model ontwikkeld, dat hoofdzakelijk het 
wetenschappelijke belang vormt. Het maatschappelijke belang is tweeledig. Het onderzoek 
kan ondersteuning bieden bij eventuele investeringsprojecten in ‘het nieuwe Europa’. 
Daarnaast kan het ondersteuning bieden aan de landen of regio’s bij het aansturen van hun 
transitie en (daarmee) bij het verbeteren van het investeringsklimaat. Naar aanleiding van 
het bovenstaande is de volgende doelstelling opgesteld.  
 
Doelstelling: 
Inzicht krijgen in de concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en 
hun onderlinge relaties om vervolgens deze inzichten toe te passen op de meest ontwikkelde 
landen uit ‘het nieuwe Europa’, teneinde ondersteuning te kunnen bieden bij eventuele 
investeringsprojecten en bij het aansturen van de transities.  
 
Hoofdvraag: 
Hoe zien de concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun 
onderlinge relaties er in de meest ontwikkelde landen van ‘het nieuwe Europa’ uit? 
 
Deelvragen:  

• Wat houden de termen transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders 
precies in en hoe staan ze met elkaar in relatie? 

Voordat op de casus ‘het nieuwe Europa’ wordt ingegaan, worden de drie hoofdconcepten 
eerst uiteengezet en aan elkaar gerelateerd. Dit wordt gedaan op basis van bestaande 
theorieën en inzichten en het resultaat is een theoretisch model. 
 

• Wat zijn de aantrekkelijkste landen uit ‘het nieuwe Europa’ voor buitenlandse 
investeerders? 

Het is onmogelijk (wat betreft tijd) en onnodig om alle 18 landen uit ‘het nieuwe Europa’ te 
onderzoeken. Daarom worden uit de ‘long-list’ de aantrekkelijkste landen voor buitenlandse 
investeerders geselecteerd. De transitieprocessen zijn in deze landen relatief vergevorderd 
en hierdoor is beter te onderzoeken hoe dit proces op gang is gekomen en welke invloed het 
heeft gehad (en heeft) op de andere twee concepten: vestigingsklimaat en buitenlandse 
investeerders. De landen worden vergeleken op basis van criteria die aan de hand van het 
theoretisch model worden opgesteld.  
 

• Hoe zien de transitieprocessen er in de geselecteerde landen uit? 
Dit is het eerste deel van de beantwoording van de hoofdvraag. De transitieprocessen uit de 
geselecteerde landen worden onderzocht en geanalyseerd. Door dit transitieproces te 
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onderzoeken en te analyseren wordt voor een deel al duidelijk hoe het vestigingsklimaat is 
ontstaan.  
 

• Hoe zien de vestigingsklimaten er in de geselecteerde landen voor buitenlandse 
investeerders uit? 

Dit is het tweede deel van de beantwoording van de hoofdvraag. Door de vestigingswensen 
en –eisen van buitenlandse investeerders te onderzoeken kunnen profielen van de 
vestigingsklimaten (die voor een belangrijk deel door het transitieproces zijn beïnvloed en 
gecreëerd) uit de geselecteerde landen worden opgesteld. Omdat specifiek naar de wensen 
en eisen van buitenlandse investeerders wordt gekeken, wordt hier direct de relatie gelegd 
tussen de concepten vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders.  
 

• In hoeverre en op welke manier hebben de transitieprocessen het vestigingsklimaat 
voor buitenlandse investeerders in de geselecteerde landen beïnvloed? 

Als duidelijk is hoe de transities zijn verlopen en hoe de vestigingsklimaten er voor 
buitenlandse investeerders uitzien kan de relatie tussen transitie en vestigingsklimaat verder 
worden uitgewerkt. Er kan dan bepaald worden in hoeverre de transitie invloed heeft gehad 
en heeft op de belangrijkste aspecten van het vestigingsklimaat voor buitenlandse 
investeerders.  
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1.4 Introductie centrale begrippen 

In dit onderzoek staan de drie concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse 
investeerders centraal. In deze paragraaf worden de termen kort gedefinieerd en binnen het 
onderzoek geplaatst (ingekaderd). In het theoretische kader (hoofdstuk 2 & 3) worden de 
begrippen op basis van deze eerste verheldering verder uiteengezet.  
 

1.4.1 Transitie 
Een algemene definitie van het concept transitie wordt gegeven door Rotmans et al. (2000: 
11): ‘Een transitie is een gradueel continu proces van maatschappelijke verandering, waarbij 
de maatschappij (of een complex deelsysteem daarvan) structureel van karakter verandert’. 
In dit onderzoek staat het transitie- of overgangsproces van een communistisch systeem 
naar een kapitalistisch systeem centraal. De ‘European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD)’ is in 1991 speciaal opgericht om landen te helpen bij hun 
transitieprocessen. Het EBRD gebruikt investeringen om te helpen bij het opbouwen van 
markteconomieën en democratieën in Midden-Europa en Centraal- Azië. Deze bank (1994: 
7) definieert een economie in transitie als volgt:  
 
‘A transition economy or transitional economy is an economy which is changing from a 
centrally planned economy to a free market. Transition economies undergo economic 
liberalization (letting market forces set prices and lowering trade barriers), macroeconomic 
stabilization where immediate high inflation is brought under control, and restructuring and 
privatization in order to create a financial sector and move from public to private ownership of 
resources. These changes often may lead to increased inequality of incomes and wealth, 
dramatic inflation and a fall of GDP’. 
 
De overgang van planeconomie naar markteconomie ging gepaard met een transitie van 
dictatuur naar democratie. Volgens Westerse opvattingen is deze tweeledige transitie een 
logisch feit. Volgens het EBRD (ebrd.org) is ook gebleken dat democratie en markteconomie 
elkaar over en weer versterkt hebben in de transitielanden. Politieke concurrentie zorgt 
ervoor dat niet te veel macht in de handen komt van de al gevestigde elite uit de 
communistische tijd (de ‘nomenklatura’). Hierdoor is de nomenklatura niet in staat om het 
overheidsbeleid naar hun hand te zetten en de hervormingen in hun eigen voordeel te 
manipuleren. Daarnaast heeft democratie ook een positieve invloed op eigendomsrechten. 
Eigendomsrechten zijn van cruciaal belang bij het goed functioneren van een 
markteconomie. Democratie zorgt voor een bescherming van deze rechten. Een 
markteconomie ondersteunt op haar beurt ook de democratie. Een markt zorgt voor het 
ontstaan van een actieve middenklasse. Deze middenklasse is weer een voorwaarde voor 
een gezonde democratie. Door ervaringen op markten leren mensen de voordelen kennen 
van samenwerken op basis van eigenbelang. Deze houding is ook van belang voor een 
gezonde democratie (Labohm, 2000).  
Voor buitenlandse investeerders is de transitie naar een markteconomie het belangrijkst. 
Maar omdat de transitie naar een democratie hier veel invloed op heeft, wordt in dit 
onderzoek naar beide gekeken. 
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1.4.2 Vestigingsklimaat  
Volgens Stern (2002: 12-13) is het vestigingsklimaat de ruimtelijke omgeving waarbinnen 
een bedrijf opereert. In deze ruimtelijke omgeving zijn drie componenten te onderscheiden: 
de institutionele-, beleids- en gedragsomgeving. Deze drie componenten beïnvloeden het 
risico en de opbrengsten van investeringen. Het concept van vestigingsklimaat richt zich met 
name op vragen over instituties, bestuur, beleid, stabiliteit en infrastructuur die niet alleen de 
hoogte van kapitaalinvesteringen beïnvloeden, maar ook de productiviteit van bestaande 
investeringen en de bereidheid om vruchtbare investeringen voor de lange termijn te maken.  
 
Het investeringsklimaat is afhankelijk van verschillende aspecten van publieke en private 
handelingen. Stern deelt deze factoren onder in drie categorieën. De eerste categorie 
bestaat uit macro-economische zaken zoals politieke stabiliteit, wisselkoers, fiscaal en 
monetair beleid. De tweede categorie omvat ‘goed’ bestuur en ‘sterke’ instituties en bevat 
zaken als: 
• overheidsinstituties en gedrag; de sterkte van financiële instituties; de sterkte van de 

wetgeving (hier hoort ook bij hoe sterk men is in het handhaven van de wet); en de 
beheersing van corruptie en criminaliteit; 

• de effectiviteit van de overheid in het voorzien van regulerende structuren voor het 
bevorderen van een gezond concurrerende private sector;  

• het effectief voorzien in publieke diensten en/of voor het raamwerk voor zulke diensten, 
en de kwaliteit van de arbeidskrachten. 

 
De laatste categorie omvat de infrastructuur die noodzakelijk is voor productieve 
investeringen. Hier moet men denken aan elektriciteit, water, transport en telecommunicatie.  
 
In dit onderzoek staat het vestigingsklimaat van ‘het nieuwe Europa’ centraal. Omdat dit 
gebied in transitie is, is dit klimaat zeer dynamisch.  
 

1.4.3 Buitenlandse investeringen  
In de literatuur wordt een investering van een bedrijf in een buitenlandse economie een 
‘Foreign Direct Investment’ (FDI) genoemd. Een gedetailleerde definitie van FDI wordt 
gegeven door de ‘Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)’ 
(OECD, 1999: 7): 
 
‘’FDI reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy 
(direct investor) in an entity resident in an economy other than that of the investor (direct 
investment enterprise). The lasting interest implies the existence of a long-term relationship 
between the direct investor and the enterprise and a significant degree of influence on the 
management of the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between 
the two entities and all subsequent capital transactions between them and among affiliated 
enterprises, both incorporated and unincorporated.’’ 
 
Volgens deze definitie is het stichten van een onderneming en het opzetten van een fabriek 
in het buitenland een FDI. Een dergelijke investering wordt een ‘greenfield’ investering 
genoemd. Op braakliggend terrein wordt een nieuwe vestiging gebouwd. Echter, het kopen 
van voldoende aandelen in een buitenlands bedrijf, met de intentie om een langdurige relatie 
op te bouwen is ook een vorm van FDI. Het verschil hiertussen maakt voor dit onderzoek niet 
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uit. Het vestigingsklimaat van een land heeft namelijk op beide typen investeringen invloed 
en beide typen investeringen hebben invloed op het transitieproces.  
 
Buitenlandse investeringen kunnen plaatsvinden in de primaire-, productie- of de 
dienstensector. In absolute termen is het FDI in alle drie de sectoren over de afgelopen 25 
jaar significant wereldwijd gestegen. Een belangrijke verandering in de evolutie van FDI is de 
‘shift’ naar de dienstensector samengaand met een verval in aandeel van FDI in de primaire 
en secundaire sector. In 1970 maakte FDI in de dienstensector 25% deel uit van de totale 
wereldwijde FDI voorraad. In 1990 steeg dit percentage naar 50% en in 2005 steeg dit 
percentage naar bijna 70% (Verenigde Naties, 2007: 225). Deze ‘shift’ vond eerst plaats in 
ontwikkelde landen, maar daarna ook in ontwikkelingslanden en transitie-economieën. De 
verklaring moet gezocht worden in het feit dat de dienstensector steeds belangrijker wordt en 
dat veel diensten steeds makkelijker te verhandelen zijn. Het aandeel van diensten in het 
Bruto Binnenlands Product (BBP) is in de afgelopen vier decennia in de meeste landen 
gestegen. In 2001 was dit aandeel gemiddeld 72% van het BBP in ontwikkelde landen, 52% 
in ontwikkelingslanden en 57% in de landen uit Midden- en Oost-Europa (Verenigde Naties, 
2004: 98). Volgens Johnson moesten voorheen diensten geproduceerd worden wanneer en 
waar ze geconsumeerd worden (Johnson, 2005: 23). Echter, verbeteringen in de informatie 
en communicatie technologie (ICT) maken diensten minder plaatsgebonden. Deze 
technologieën maken het eenvoudig om informatie te digitaliseren en tegen lage kosten over 
de wereld te verspreiden (Verenigde Naties, 2004: 95).  
 

Figuur 1.2 Wereldwijde FDI voorraad (in miljoenen US dollars) 

 

Bron: Verenigde Naties, 2007: 225 

In dit onderzoek ligt de nadruk op FDI in de productie- en dienstensector. Buitenlandse 
investeringen in de primaire sector krijgen minder aandacht vanwege het lage percentage in 
de wereldwijde FDI voorraad.  
 
In de wetenschap wordt over het algemeen een onderscheidt gemaakt tussen drie typen FDI 
(Knio, 2004: 10):  
 
• ‘Recource seeking FDI’; heeft het doel om de aanwezige natuurlijke grondstoffen in 

een gastland uit te buiten (toeleverend georiënteerd FDI). 
• Horizontaal FDI, of ‘market seeking FDI’; een type investering waarbij de investeerder 

gemotiveerd wordt door marktomvang en –potentie van een land.  
• Verticaal FDI, of ‘efficiency seeking FDI’; een type investering waarbij de investeerder 

verschillen in kosten van productiefactoren tussen locaties wilt uitbuiten. Een voorbeeld 
is dat een bedrijf een deel van de productieketen naar een ander land verplaats omdat 
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de arbeidskosten daar lager zijn. Na de verwerking worden de producten dan terug 
geëxporteerd naar het donorland. Het productieproces wordt geografisch zo efficiënt 
mogelijk opgesplitst.  

 
Uit de praktijk blijkt dat ‘market seeking’ en ‘efficiency seeking’ de meest dominante motieven 
zijn. Echter, de GOS landen ontvangen ook veel ‘resource seeking’ FDI vanwege de 
aanwezige natuurlijke hulpbronnen (Jensen, 2006: 884). Er wordt in dit onderzoek niet veel 
aandacht geschonken aan dit motief omdat het gericht is op de primaire sector.  
In dit onderzoek wordt dus gekeken naar buitenlandse investeerders met de volgende 
kenmerken: 
 
• afkomstig uit West-Europa (EU); 
• die investeringen willen doen in ‘het nieuwe Europa’; 
• in de productie- en/of dienstensector; 
• met het motief om nieuwe markten aan te boren of om efficiëntie voordelen te behalen. 
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1.5 Onderzoeksmethode en opbouw thesis 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Inzicht krijgen in de concepten transitie, 
vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun onderlinge relaties om vervolgens 
deze inzichten toe te passen op de meest ontwikkelde landen uit ‘het nieuwe Europa’, 
teneinde ondersteuning te kunnen bieden bij eventuele investeringsprojecten en bij het 
aansturen van de transities.  
 
Het eerste deel van de doelstelling wordt in de eerste fase van het onderzoek, het 
theoretische kader (hoofdstuk 2 & 3), behaald. In dit kader wordt, op basis van bestaande 
inzichten en theorieën, een model gepresenteerd waarin de onderlinge relaties tussen 
transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen duidelijk worden. In het vervolg van 
het onderzoek wordt dit model toegepast op de casus ‘het nieuwe Europa’.  
 
In de tweede fase worden de 18 landen uit ‘het nieuwe Europa’ onderworpen aan een eerste 
scan (hoofdstuk 4). Bij deze scan wordt gekeken hoe de vestigingsklimaten van de 
transitielanden scoren op criteria die op basis van het theoretisch model zijn opgesteld. Aan 
de hand van deze eerste inzichten worden de aantrekkelijkste landen voor buitenlandse 
investeerders geselecteerd. Deze fase bestaat uit literatuuronderzoek.  
 
In fase drie (hoofdstuk 5) worden de transitieprocessen van de geselecteerde landen 
onderzocht en geanalyseerd. De opgedane kennis uit het theoretische kader wordt hier 
toegepast op de landen. Door de transitieprocessen te onderzoeken wordt voor een groot 
deel duidelijk hoe het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders is beïnvloed en is 
ontstaan.  
 
In fase vier (hoofdstuk 6) worden de vestigingsklimaten van de geselecteerde landen voor 
buitenlandse investeerders onderzocht en geanalyseerd. De relatie tussen vestigingsklimaat 
en buitenlandse investeerders staat hier centraal. Echter, door de vestigingsklimaten in kaart 
te brengen wordt ook duidelijker in hoeverre deze zijn beïnvloed door de transitieprocessen.  
 
Figuur 1.3 Opbouw onderzoek 
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Fase 1: theoretische kader 

In dit theoretische kader wordt het eerste deel van de doelstelling behaald: Inzicht krijgen in 
de concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun onderlinge 
relaties. 
 
De concepten en de relaties tussen de concepten worden hier in een model gepresenteerd. 
Ter verduidelijking van de structuur van dit theoretische kader staat het model hieronder 
reeds weergegeven. Vanzelfsprekend wordt dit model in het volgende nog uitgebreid 
besproken. Het model verklaart twee belangrijke zaken. Ten eerste laat het zien hoe het 
transitieproces invloed heeft op het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. 
Ten tweede verklaart het, voornamelijk op basis van dit vestigingsklimaat, wat buitenlandse 
managers motiveert tot het openen van een vestiging in een regio uit een transitieland.  

In de rest van dit onderzoek wordt dit model toegepast op de casus ‘het nieuwe Europa’, 
waardoor het tweede deel van de doelstelling behaald wordt. Deze fase is dus een 
voorbereiding op de volgende fases.  

 

 
 
De drie belangrijkste concepten uit dit onderzoek (transitie, vestigingsklimaat en 
buitenlandse investeringen) staan binnen de blauwe rechthoek. In het eerste hoofdstuk van 
deze fase (hoofdstuk 2) wordt ingegaan op de concepten vestigingsklimaat en buitenlandse 
investeringen. Deze termen worden hier geconceptualiseerd en aan elkaar gekoppeld. In het 
hoofdstuk hierna (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op het concept transitie.  
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Hoofdstuk 2 Buitenlandse investeerders en het 
vestigingsklimaat 

2.1 Inleiding 

In hoofdstuk één zijn de termen vestigingsklimaat en buitenlandse investeerders al kort 
belicht en binnen het onderzoek geplaatst. Er werd hier ondermeer duidelijk dat elk 
individueel bedrijf haar eigen voorkeuren heeft ten aanzien van het vestigingsklimaat. 
Daarnaast werd duidelijk dat dit onderzoek zich richt op het vestigingsklimaat van ‘het 
nieuwe Europa’ en op buitenlandse investeerders die afkomstig zijn uit West-Europa (EU), 
die een investering willen doen in de productie- of dienstensector met het motief om nieuwe 
markten aan te boren of om efficiëntie voordelen te behalen.  
In dit hoofdstuk worden de twee concepten aan elkaar gekoppeld. Ofwel: er wordt gekeken 
welke wensen en eisen buitenlandse investeerders stellen aan het vestigingsklimaat in 
transitielanden. Deze koppeling wordt gemaakt in paragraaf 2.3.  
 
In paragraaf 2.2 worden allereerst de termen buitenlandse investeringen en 
vestigingsklimaat nader uiteengezet. Dit wordt gedaan aan de hand van het OLI-paradigma 
van Dunning. De letters OLI staan voor: ‘ownership’ voordelen, locatievoordelen en 
internaliseringvoordelen. Dit paradigma probeert de omvang, de geografische locatie en de 
samenstelling van buitenlandse investeringen te verklaren en wordt veelvuldig als basis 
gebruikt voor onderzoek naar FDI. Dit model helpt bij het begrijpen van de motieven van 
buitenlandse investeerders en bij het begrijpen van FDI als geheel. Daarnaast vervult het 
concept vestigingsklimaat binnen het paradigma een centrale rol. Dit hoofdstuk moet de 
volgende inzichten gaan opleveren:  

• inzicht krijgen in, en de relatie tussen, de concepten FDI en vestigingsklimaat  
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2.2 Het OLI-paradigma 

Het eclectische model van Dunning (1979), ook bekend als het OLI-paradigma, is 
waarschijnlijk het meest omvattende analystische-raamwerk dat de motieven voor FDI 
verklaart. Het model is eclectisch omdat het verschillende, vaak complementaire, theorieën 
met betrekking tot de keuze tot grensoverschrijdende investeringen samenvoegt. Het 
paradigma gaat er vanuit dat er drie variabelen (subparadigma’s) zijn die verklaren waarom 
een bedrijf internationaal gaat: eigendomsvoordelen van het bedrijf (O: ownerschip specific 
advantages), locatievoordelen van de markt (L: location advantages) en 
internaliseringvoordelen (I: internalisation). Op deze manier ontstaat het letterwoord OLI 
(Pauwels, 2007: 33).  
 
Eigendomsvoordelen zijn bedrijfsspecifieke voordelen. Deze zijn vaak niet tastbaar en 
kunnen binnen een bedrijf tegen lage kosten worden overdragen. Voorbeelden zijn 
schaaleffecten, patenten, technologieën, know-how, handelsgeheimen, sociaal kapitaal en 
managementexpertise. Deze bedrijfsspecifieke voordelen moeten vergeleken worden met de 
voordelen die concurrerende bedrijven in bezit hebben. Hoe groter deze voordelen zijn, hoe 
groter de kans is dat de onderneming zich in het buitenland zal vestigen (Dunning, 2000: 
163-164). In dit onderzoek vergelijken bedrijven uit West-Europa hun bedrijfsspecifieke 
voordelen met die van bedrijven die al gevestigd zitten in ‘het nieuwe Europa’. Enkele 
relevante voorbeelden hier zijn: voordelen wat betreft technologie, superieur product, 
informatie, management en organisatiecapaciteiten, R&D capaciteiten en schaalvoordelen.  
 
Een ondernemer kan op drie manieren met deze eigendomsvoordelen een buitenlandse 
markt met producten bedienen. Het kan ervoor kiezen om in het eigen land te produceren en 
de buitenlandse markt doormiddel van export te bedienen, het kan de eigendomsrechten 
verkopen aan lokale partners binnen de buitenlandse markt (licentie verstrekken) of het kan 
een vestiging openen en de eigendomsrechten zelf uitbuiten. Als men besluit om in het 
buitenland deze eigendomsvoordelen zelf te gebruiken (men internaliseert ze) brengt dit 
kosten met zich mee (communicatiekosten, trainingskosten voor personeel, barrières die 
worden veroorzaakt door taal, etc.) (Dunning, 2000: 164). Volgens het internalisering 
subparadigma zullen ondernemingen alleen een vestiging in het buitenland openen als de 
kosten bij het aangaan van een relatie met een locale marktpartner (kosten voor het zoeken 
van een partner, onderhandelings- en controlekosten) groter zijn dan de kosten die het 
internaliseren van activiteiten met zich meebrengt. Om de kosten van internalisering in te 
schatten moet het bedrijf kijken naar de voordelen die internalisering met zich meebrengt en 
dit vergelijken met de voordelen aan transacties op de markt (Pauwels, 2007: 35-36).  
 
Tabel  2.1  Het OLI-paradigma 

Manier om een buiten- 
landse markt te bedienen 

 
‘Ownership’ voordeel 

 
Internaliseringvoordeel 

 
Locatievoordeel 

FDI Ja Ja Ja 
Export  Ja Ja Nee 
Licenties Ja Nee Nee 
 
Om te bepalen of deze O-type en I-type voordelen meer winst opleveren door ze uit te buiten 
in een ander land dan in het eigen land, moet er gekeken worden naar de L-type voordelen. 
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Locatievoordelen zijn voordelen die de onderneming zal krijgen door zich in het buitenland 
te vestigen. Deze voordelen zijn specifiek voor een locatie maar gelden voor alle aanwezige 
bedrijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kwaliteit en prijs van productiefactoren, wet- en 
regelgeving, politieke en institutionele omgeving, marktstructuren en overheidsbeleid. Als 
deze locatievoordelen er niet zijn kan een bedrijf beter kiezen om de buitenlandse markt 
doormiddel van export te bedienen (Hessels e.a., 2005: 14). Locatievoordelen zijn 
beslissende factoren voor FDI stromen van ontwikkelde landen naar transitielanden. O-type 
en I-type voordelen zijn beslissende factoren voor FDI stromen tussen ontwikkelde landen 
(Neuhaus, 2006: 141-142). Dit subparadigma staat synoniem voor het concept 
vestigingsklimaat. Landen en regio’s hebben locatievoordelen (een gunstig 
vestigingsklimaat) als ze over een set van onderscheidende en niet imiteerbare 
eigenschappen beschikken die begrensd zijn door de locatie (Pauwels, 2007: 35). Bekende 
voorbeelden van voordelen die bedrijven kunnen krijgen door zich in een transitie-economie 
te vestigen zijn: gunstige verhouding tussen kosten en kwaliteit van arbeid, ‘first mover 
advantage’ en een snel groeiende economie.  
 
Het eclectische paradigma is een zeer context afhankelijk model. De precieze configuratie 
van de OLI parameters verschilt per bedrijf. De samenstelling past zich aan, aan de 
economische en politieke kenmerken van het land of regio van het investerende bedrijf en 
van het land of regio waarin het bedrijf wil investeren; de industrie en de activiteiten waarmee 
het bedrijf zich bezighoudt; de doelstellingen van het bedrijf en de strategieën waarmee het 
deze wil bereiken en de bestaansreden voor het FDI. Zoals al eerder is gezegd richt dit 
onderzoek zich op transitie-economieën en op buitenlandse investeerders die afkomstig zijn 
uit West-Europa (EU), die een investering willen doen in de productie- of dienstensector, met 
het motief om nieuwe markten aan te boren (horizontaal FDI) of om efficiëntie voordelen te 
behalen (verticaal FDI). 
 
In deze paragraaf is het OLI-paradigma, dat de motieven voor FDI verklaart, beschreven. Het 
vestigingsklimaat van een gastland blijkt hierbij een grote en belangrijke rol te spelen. In de 
volgende paragraaf wordt gekeken welke eisen en wensen buitenlandse investeerders 
(binnen dit onderzoek) aan het vestigingsklimaat in ‘het nieuwe Europa’ stellen.  
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2.3 Locatiewensen van FDI in transitielanden 

In deze paragraaf worden de belangrijkste eisen/wensen besproken die buitenlandse 
investeerders stellen aan het vestigingsklimaat in transitielanden. Aan de hand van 
literatuuronderzoek worden deze eisen/wensen opgesplitst in vijf hoofdgroepen: markt en 
marktgerelateerde factoren, politieke en institutionele raamwerk, macro-economische 
stabiliteit, openheid en integratie en arbeidsmarkt. De hoofdgroepen worden hieronder 
achtereenvolgens behandeld. Het is noodzakelijk om te benadrukken dat deze eisen/wensen 
zeer contextgevoelig zijn. Ze kunnen verschillen per type FDI, per activiteit, per sector en per 
bedrijf. In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op zowel horizontaal als verticaal FDI in de 
productiesector en de dienstensector. 
 

2.3.1 Markt en marktgerelateerde factoren  
Markt en marktgerelateerde factoren kunnen worden opgesplitst in de volgende 
subcategorieën: de omvang en de groei van de markt, agglomeratie-economieën, 
toetredings-barrières en afstand.  
 
De omvang en de groei van de markt 
Het BBP is een eenvoudige landelijke maatstaf om de grootte van een markt te meten. De 
waarde van de gehele productie geeft het totale inkomen van een economie weer, en dus 
ook het maximale bedrag dat kan worden besteed aan consumenten- en 
investeringsproducten. Door de marktomvang en toegankelijkheid van de markten uit 
buurlanden mee te nemen, wordt een nog nauwkeurigere maatstaf gecreëerd. Dit geeft dan 
het totale marktvolume weer dat met een lokale productiefabriek in één van de landen kan 
worden bediend (Neuhaus, 2006: 143).  
 
Een grote marktomvang biedt een aantal voordelen voor buitenlandse investeerders. Op de 
eerste plaats verhoogt een grotere markt de hoeveelheid potentiële kopers (ceteris paribus), 
en daarmee de verwachte winst. Op de tweede plaats bezitten grote markten het potentieel 
van schaalvoordelen. De winstmarges kunnen hierdoor toenemen. Tevens is het makkelijker 
om nieuwe producten op een grote dan op een kleine markt af te zetten.  
De hoeveelheid nieuwe marktmogelijkheden is niet alleen afhankelijk van de totale 
marktomvang, maar ook van de dynamiek van de markt. Daarom prefereren investeerders 
markten met hoge, stabiele groeicijfers. Investeringsbeslissingen zijn dus niet alleen 
afhankelijk van het huidige marktpotentieel, maar ook van de verwachte grootte en groei in 
de toekomst (Neuhaus, 2006: 143).  
 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de grootte en de groei van de markt in 
transitielanden voor horizontaal FDI van significant belang is (Ramasamy & Yeang, 2005: 23; 
Kolstad & Villanger, 2007: 7; Verenigde Naties, 2004: 116). Dit is niet verwonderlijk 
aangezien dit type FDI ‘market-seeking’ is. De inwoners van transitielanden vormen een 
nieuwe groep consumenten. Bedrijven uit West-Europa proberen hun eigendoms- en 
internalisering voordelen uit te buiten op deze nieuwe markten. Verticaal FDI heeft geen 
behoefte om producten op een buitenlandse markt te brengen en heeft daarom weinig 
belang bij de omvang en de groei van de markt (Neuheus, 2006: 144).  
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Agglomeratie-economieën 
In de literatuur wordt veelvuldig gemeld dat agglomeratie-economieën een positief effect 
hebben op FDI. Buitenlandse bedrijven clusteren vaak samen in grote stedelijke regio’s 
vanwege urbanisatievoordelen, positieve spill-over effecten, bedrijfsrelaties, etc. Ook komt 
het vaak voor dat concurrerende bedrijven elkaar in het buitenland volgen, omdat ze bang 
zijn achterop te raken. Dit wordt een defensieve strategie genoemd (Ramasamy & Yeang, 
2005: 18).  
Daarnaast clustert dienstverlenend FDI zich vaak bij producerende bedrijven. Dit komt door 
het feit dat goederen producerende bedrijven een belangrijke doelgroep vormen voor 
dienstverlenend FDI en met name voor ‘producers services’ zoals transport, management en 
financiën. Beide sectoren zijn in grote mate complementair aan elkaar. Uit empirisch 
onderzoek blijkt tevens dat er een sterke correlatie is tussen FDI in de productiesector en 
FDI in de dienstensector. Dienstverlenende investeerders volgen vaak hun producerende 
cliënten in het buitenland om bijvoorbeeld verticaal uiteengevallen productieketens te 
integreren (Kolstad, & Villanger, 2007: 5; Verenigde Naties, 2004: 107; Ramasamy & Yeang, 
2005: 2).  
Voor verticaal FDI spelen agglomeratie-economieën een kleine rol. Dit heeft te maken met 
het feit dat ze zich voornamelijk op zich zelf richten en niet op naburige bedrijven.  
 
Toetredings-barrières 
Toetredings-barrières maken onderdeel uit van de economische en politieke structuren van 
het gastland en verhogen de vaste kosten van FDI. Een economisch landschap dat 
gedomineerd wordt door een klein aantal extreem machtige bedrijven (oligarchen) is een 
voorbeeld van een barrière. Deze oligarchen doen er vaak alles aan om concurrentie te 
voorkomen, waardoor het moeilijk is om op de markt toe te treden. Een ander voorbeeld, 
samenhangend met het voorgaande, zijn discriminerende instituties. Hier moet gedacht 
worden aan kapitaalcontroles, limieten op het terugzenden van winst en strikte 
goedkeuringseisen. In de empirie blijken deze barrières een zeer negatieve invloed te 
hebben op FDI. Dit geldt zowel voor dienstverlenende als voor productieactiviteiten. Voor 
verticaal FDI spelen de vaste kosten een grote rol in het besluitvormingsproces. Toetredings-
barrières zijn voor hen dan ook extra desastreus (Neuhaus, 2006: 144-145).  
 
Afstand 
De afstand tussen het donor- en het gastland heeft op verschillende manieren effect op 
investeringsbeslissingen. Een grotere fysieke afstand brengt over het algemeen hogere 
transportkosten voor handel met zich mee. Hierdoor wordt op een gegeven moment het 
openen van een vestiging in het gastland aantrekkelijker dan het exporteren van de 
goederen uit het donorland.  
Echter, er bestaan meerdere tegenargumenten voor deze redenering. Ten eerste, het 
substitutie-effect tussen FDI en export (op basis van toenemende afstand), houdt alleen 
stand voor horizontaal FDI. De intentie van verticaal FDI is namelijk niet om de lokale markt 
te dienen, maar om de efficiëntievoordelen uit te buiten. Na de productie worden de 
producten uit het gastland geëxporteerd (vaak naar het donorland). In dit opzicht is FDI, net 
zoals handel, negatief afhankelijk van afstand. Ten tweede, als de fysieke afstand toeneemt, 
nemen de culturele en taalverschillen (mentale afstand) over het algemeen ook toe. Dit zorgt 
voor een verhoging van de communicatiekosten en de bijkomende benodigdheden om 
bekend te raken met het lokale belastingsysteem, de eigendomsrechten, de wetgeving, etc. 
Met andere woorden: buurlanden van het donorland met dezelfde tradities, cultuur, 
gebruiken, etc. hebben een grotere kans op FDI (Neuhaus, 2006: 145-146). Aangezien 
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dienstverlenende bedrijven over het algemeen dieper zijn ingebed in de sociale, culturele en 
politieke omgeving vallen deze laatste kosten voor hen hoger uit (Verenigde Naties, 2004: 96). 
 
Als alleen naar de fysieke afstand gekeken wordt dan zal horizontaal FDI toenemen bij 
grotere afstanden. Exporteren naar buurlanden is gemakkelijk, maar bij grote afstanden is 
het meer rendabel om een nieuwe vestiging te openen. Verticaal FDI zal juist eerder 
afnemen vanwege de toenemende transportkosten. Transportkosten vallen over het 
algemeen steeds lager uit en daardoor kunnen bijvoorbeeld lage loonkosten de 
transportkosten eenvoudig compenseren.  
 

2.3.2 Arbeidsmarkt 
De laatste jaren is het vinden van de juiste arbeiders een van de belangrijkste drijfkrachten 
achter het vestigingsproces van bedrijven geworden. Ieder bedrijf is op zoek naar de beste 
kosten-kwaliteitsratio (bci.com). 
De kosten van arbeid zijn vooral belangrijk voor bedrijven die veel dienstverlenende 
activiteiten uitvoeren en voor bedrijven die een arbeidsintensief productieproces hanteren 
(Neuhaus, 2006: 146). Efficiëntiezoekend FDI focust zich op de geografische verschillen in 
arbeidskosten. Ze zijn altijd op zoek naar de laagste kosten (Verenigde Naties, 2004: 116). 
Naast de kosten zijn ook de kwaliteiten van arbeid van belang. Het uitbuiten van kennis en 
het profiteren van personele contacten speelt bij dienstenactiviteiten een grote rol. FDI in de 
dienstensector kan dankzij de beschikbaarheid van bekwame werknemers het ‘ownership’ 
voordeel versterken en aanpassen aan de nieuwe locale omgeving (Ramasamy & Yeang, 
2005: 16). 
 

2.3.3 Macro-economische stabiliteit 
Macro-economische stabiliteit verlaagt het risico bij elke investering. Deze stabiliteit bestaat 
over het algemeen uit vier aspecten: een lage inflatie, een sluitend overheidsbudget, een 
lage schuldenlast en een laag wisselkoersrisico.  
Lage inflatie leidt tot vertrouwen van burgers en investeerders in de valuta. Door dit 
vertrouwen zullen meer investeringen gedaan worden. Een sluitend overheidsbudget en een 
lage schuldenlast geven geloofwaardigheid aan het langetermijnbeleid van de overheid, wat 
het risico bij een investering vermindert. Een valuta met een laag wisselkoersrisico verlaagt 
ook het risico bij investeringsprojecten. De voorspelde winst van de investering heeft dan 
immers maar een kleine kans om te worden aangetast door een waardevermindering van de 
munteenheid van het gastland (Neuhaus, 2006: 147). 
 
Het blijkt dat verticaal FDI vaak meer eisen stelt aan stabiliteit dan horizontaal FDI. Dit heeft 
te maken met het feit dat de productiekosten dan vaak lager uitvallen (Kolstad & Villanger, 
2007: 13) .  
 

2.3.4 Politieke en institutionele raamwerk 
Een goed politieke en institutionele raamwerk bestaat uit een groot aantal factoren. 
Voorbeelden zijn: bevorderlijk FDI beleid (geen kapitaalcontroles of andere barrières voor 
FDI), een marktondersteunend belastingstelsel (een middelmatig niveau van 
vennootschapsbelastingen), sterke wetgeving (transparantie van het wettelijke systeem, 
grote bereidheid om de wet op te leggen, bescherming van eigendomsrechten, het terug 
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kunnen sturen van winsten), een laag corruptieniveau, een hoge graad van politieke vrijheid 
en een hoge graad van prijsliberalisatie (Neuhaus, 2006: 147-148).  
 
In transitielanden heeft de mate en methode van privatisering veel invloed op het politieke en 
institutionele raamwerk. De transitie van planeconomie naar markteconomie kan alleen 
slagen als alle staatseigendommen uit de communistische tijd succesvol getransformeerd 
worden tot private eigendommen. Om deze reden focust veel onderzoek naar de 
determinanten van FDI in transitielanden zich op het succes van het privatiseringsproces. 
Een hoge mate van privatisering wijst op vertrouwen in privaat eigendom en ondersteunt de 
totstandkoming van een goed functionerend politieke en institutionele raamwerk. Niet alleen 
de mate, maar ook de methode van privatisering doet er toe. Directe verkoop met gelijke 
toegang voor buitenlanders kan meteen een mogelijkheid bieden voor FDI, terwijl ‘inside’ 
privatisering (privatisering door het bedrijf te schenken of te verkopen aan oud managers of 
werknemers)  barrières in het politieke en institutionele raamwerk kan creëren. Alleen de 
eerste, de marktvriendelijke privatisering is voordelig voor FDI (Neuhaus, 2006: 147-148). 
 
Buitenlandse investeringen in de dienstensector zijn over het algemeen dieper in het 
politieke en institutionele raamwerk van een land ingebed dan producerende bedrijven 
(Verenigde Naties, 2004: 96; Kolstad & Villanger, 2007: 13). Hier geldt wederom dat verticaal 
FDI meer afhankelijk is van stabiliteit dan horizontaal FDI.  
 

2.3.5 Openheid en integratie van het gastland 
Buitenlandse investeerders profiteren op twee manieren van een liberaal handelssysteem en 
van het lidmaatschap van het gastland in een internationale handelsovereenkomst. Op de 
eerste plaats vergroot een handelsovereenkomst met buurlanden het marktpotentieel van 
het gastland. Dit maakt het gastland voor horizontaal FDI lucratiever. Op de tweede plaats is 
een liberaal handelssysteem voor verticaal FDI zeer voordelig. Vrije handel maakt het 
importeren van tussenproducten voor verdere bewerking, en het exporteren van goederen 
na productie makkelijker. Horizontaal FDI is echter te vervangen door handel, en neigt 
daarom af te nemen met een liberalisatie van het handelssysteem in het gastland. Volgens 
empirisch bewijs is het positieve effect van openheid op FDI instromen sterk in 
transitielanden (Clausing & Dorobantu, 2005: 98-99; Ramasamy & Yeang, 2005: 17; 
Neuhaus, 2006: 149-150).  
 
Tevens hebben onderhandelingen van het gastland met internationale organisaties (vooral 
de EU) over toekomstig lidmaatschap invloed op FDI. De start van deze onderhandelingen is 
het bewijs van een succesvol transitieproces en dit zorgt voor vertrouwen onder 
investeerders. Tevens kan het toetredingsproces tot de EU (en EU lidmaatschap zelf) het 
transitieproces katalyseren. Het zorgt voor economische en politieke stabiliteit en leidt tot 
een beter en meer transparante institutionele en politieke raamwerk van een gastland.  
 

2.3.6 Andere factoren 
Naast deze vijf hoofdgroepen zijn er nog een aantal locatiefactoren aan te wijzen die invloed 
hebben op het aantrekken van FDI. Infrastructuur, inputkosten, vaste kosten en subsidies 
zijn hiervan de meest genoemde.  
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De beschikbaarheid van betrouwbare infrastructuur is voor elk type investering van belang. 
De dienstensector en de productiesector zijn afhankelijk van de fysieke infrastructuur om 
klanten te bedienen (Neuhaus, 2006: 150). De aanwezigheid van logistieke dienstverleners 
is voor horizontaal FDI in de productiesector van belang. Daarnaast maakt een goede 
infrastructuur het voor verticaal FDI eenvoudiger om half-fabricaten te importeren en de 
goederen te exporteren. Hierbij speelt een goed werkende informatie- en 
communicatiesystemen ook een rol. Uit verschillende studies blijkt echter dat infrastructuur 
vaak niet de doorslaggevende vestigingseis is (Ramasamy & Yeang, 2005: 24, 28). 
 
Niet alleen de kosten van arbeid zijn voor buitenlandse investeerders van belang, maar ook 
inputkosten als energie en grondstoffen. De aanwezigheid en kosten van natuurlijke 
grondstoffen zijn relevant voor bedrijven met een grondstofintensief productieproces. Naast 
de inputkosten krijgen investeerders ook te maken met vaste kosten. Voorbeelden zijn de 
kosten van een perceel, fabriekshal, machine, etc. Deze kosten zijn op de korte termijn niet 
gemakkelijk te veranderen. De vaste kosten voor dienstenactiviteiten vallen over het 
algemeen lager uit dan voor productieactiviteiten (kapitaalintensiever) en daarom zijn ze 
minder plaatsgebonden. Diensten zijn meer afhankelijk van menselijk kapitaal dan van fysiek 
kapitaal en daarom hoeven ze in het begin geen significante investeringen te doen. Menselijk 
kapitaal, zoals organisatie en management expertise, kunnen los worden gekoppeld van 
fysieke aandelen. Hierdoor zijn ze minder gebonden aan een bepaalde ruimte en kunnen ze 
sneller beslissen om te verhuizen of niet (Verenigde Naties, 2004: 104). 
 
Subsidies kunnen een positieve factor spelen bij het aantrekken van FDI. Maar als elk 
gastland ‘incentives’ aanbiedt, omdat andere het ook doen, dan zorgen ze alleen maar voor 
een verstoring in de FDI markt (Neuhaus, 2006: 150-151).  
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2.4 Conclusie / samenvatting 

Het doel van dit hoofdstuk was om de termen FDI en vestigingsklimaat verder uit te werken 
en met elkaar in verband te brengen. Dit is gedaan aan de hand van het OLI paradigma van 
Dunning. Dit paradigma is een analytisch raamwerk dat, aan de hand van drie variabelen, de 
motieven van FDI activiteiten verklaart. Het betreft de variabelen ‘’O’’ (Ownership specific 
advantages), ’L’ (Location advantages) en ‘I’ (Internalisation advantages). Het bleek dat de 
’L’ variabel synoniem staat voor het vestigingsklimaat en dat deze variabel van cruciaal 
belang is bij het besluitvormingsproces van Westerse bedrijven om wel of niet te investeren 
in transitielanden. In het vervolg van het hoofdstuk is ingegaan op de meest significante 
locatievoordelen die buitenlandse investeerders (binnen dit onderzoek) zoeken in 
transitielanden. Ofwel: welke wensen stellen ze aan het vestigingsklimaat in ‘het nieuwe 
Europa’? 
 
Het bleek dat deze wensen op te splitsen zijn in een aantal hoofdgroepen. De eerste groep 
betrof de markt en marktgerelateerde factoren. Binnen deze groep bleek dat een grootte 
markt met hoge groeicijfers een positief effect heeft op buitenlandse investeringsactiviteiten. 
Voor horizontaal FDI (‘market-seeking’) bleken deze factoren het meest van belang. Verder 
bleken agglomeratie-economieën een positieve invloed te hebben op het aantrekken van 
FDI. Dit heeft vooral te maken met urbanisatievoordelen en spill-over effecten. Voor verticaal 
FDI bleken toetredingsbarrières en afstand van groot belang te zijn. Deze twee 
marktgerelateerde factoren beïnvloeden de vaste kosten en deze kosten spelen een grote rol 
in het besluitvormingsproces van verticaal FDI. 
 
De arbeidsmarkt betrof de tweede hoofdgroep. Voor dienstverlenende activiteiten en voor 
bedrijven met een arbeidsintensief productieproces vormen arbeidskosten een belangrijke 
determinant. Voor buitenlandse investeerders zijn niet alleen de kosten van arbeid belangrijk, 
maar ook de kwaliteiten. Het is voor dienstverlenende bedrijven van belang om over 
bekwaam personeel te beschikken. Het uitbuiten van kennis en het profiteren van personele 
contacten is in deze sector cruciaal. Ook in de productiesector spelen de kwaliteiten van 
arbeiders, zij het in mindere mate, een belangrijke rol. Ieder bedrijf is tegenwoordig op zoek 
naar de beste kosten-kwaliteitsratio. 
 
Macro-economische en politieke en institutionele stabiliteit vormden de vierde en vijfde groep 
locatie-eisen. Stabiliteit verhoogt het potentieel van alle investeringsprojecten. Verticaal FDI 
bleek hier vaak hogere eisen aan te stellen dan horizontaal FDI. Dit had te maken met de 
productiekosten die dan lager uitvallen.  

De zesde groep betrof de openheid en integratie van het gastland. Internationale 
handelsovereenkomsten met buurlanden verhogen het marktpotentieel en is lucratief voor 
horizontaal FDI. Een liberaal handelssysteem is voor verticaal FDI voordelig. Vrije handel 
maakt het importeren van tussenproducten voor verdere bewerking, en het exporteren van 
goederen na productie makkelijker. Tot slot bleek dat infrastructuur, overige productiekosten 
en incentives ook invloed uitoefenen op de locatie van FDI activiteiten.  
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Hoofdstuk 3 Het transitieproces 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk één werd transitie als volgt gedefinieerd: ‘een transitie is een gradueel continu 
proces van maatschappelijke verandering, waarbij de maatschappij (of een complex 
deelsysteem daarvan) structureel van karakter verandert’. Verder kwam naar voren dat in 
deze thesis de transitie van een communistisch systeem naar een kapitalistisch systeem 
centraal staat en dat deze transitie het vestigingsklimaat verandert en creëert. In dit 
hoofdstuk wordt de term verder geconceptualiseerd en in het theoretisch model geplaatst 
(gekoppeld aan de concepten vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen).  
 
Om inzicht te krijgen in een transitieproces is het van cruciaal belang om de aard van de 
transitie en de achterliggende oorzaken te kennen. Bij de conceptualisatie (paragraaf 3.2) 
komt ondermeer naar voren dat deze aard hoofdzakelijk bepaald wordt door drie factoren: 
het gevoerde politieke beleid, de situatie aan het begin van de transitie en de rol die externe 
adviseurs en financiers spelen bij het transitieproces. Omdat er veel overeenkomsten 
bestaan tussen deze factoren in ‘het nieuwe Europa’ worden deze in paragraaf 3.3 
(begincondities) en 3.4 (het politieke beleid) behandeld. Dit hoofdstuk moet de volgende 
inzichten gaan opleveren:  

• Inzicht in het begrip transitie 
• Inzicht in de relatie tussen transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen 
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3.2 Transitie 

In het eerste hoofdstuk is de term transitie als volgt gedefinieerd: Een transitie is een 
gradueel continu proces van maatschappelijke verandering, waarbij de maatschappij (of een 
complex deelsysteem daarvan) structureel van karakter verandert’. Volgens deze definitie 
worden maatschappijen als systemen aangezien. Rotmans (2000: 12) presenteert een 
systeem in de vorm van een driehoek (zie figuur 3.1). Elk punt van de driehoek staat voor 
een domein binnen het systeem (sociaal-cultureel domein, economische domein en het 
domein van natuur en milieu). Systemen zijn te karakteriseren door de wijze waarop de 
functies binnen de domeinen worden vervuld. Bij sociaal-culturele functies kan gedacht 
worden aan recreatie, huisvesting, gezondheidzorg en voeding. Bij economische functies 
moet men denken aan energievoorziening, transport, en communicatie. Bij natuur en milieu 
gaat het om een wisselwerking. De natuur en milieu biedt functies aan de maatschappij, 
zoals productie, maar er zijn ook maatschappelijke functies ten behoeve van het waarborgen 
van de vitaliteit van natuur en milieu, zoals natuurbeheer. In figuur 3.1 is te zien dat deze 
verschillende functies met elkaar in verbinding staan (de ellipsen). Het systeemniveau is het 
overkoepelende niveau waarop de functies (individuen, bedrijven en organisaties) zich 
hebben georganiseerd. 
 
Figuur 3.1 Het maatschappelijke systeem: domeinen en functies 

 
Bron: Rotmans, et al., 2000 
 
In ‘het nieuwe Europa’ werd het maatschappelijke systeem vóór de transitie gekarakteriseerd 
als communisme (of socialisme). De functies binnen dit systeem zijn gefundeerd op de 
ideologie van een klasseloze maatschappij waarin de productiemiddelen in handen zijn van 
het volk (de staat) en waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte 
(Kornai, 1992: 49-50). Uit het verleden is gebleken dat dit systeem niet goed functioneerde 
en dat optimalisatie (hervormingen) ook geen optie meer bleek te zijn. Om deze reden 
begonnen de landen uit ‘het nieuwe Europa’ aan de transitie naar een kapitalistisch systeem. 
Dit systeem wordt onder andere gekenmerkt door privé-eigendom van de productiemiddelen 
en daarnaast is er sprake van concurrentie. Transitie kan hier worden opgevat als grote 
verandering in de manier waarop functies binnen een maatschappelijk systeem worden 
vervuld. Het is een proces van overgang van het ene dynamische evenwicht (systeem) naar 
het andere. Het doel van deze overgang is het creëren van een nieuw en beter systeem. 
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De uiteindelijke transformatie levert voor de landen namelijk enorme verbeteringen en 
voordelen op. 
Echter, de transitie zelf is uitzonderlijk moeilijk en vraagt om enorme economische en sociale 
kosten. Deze kosten ontstaan omdat veel oude systeemfuncties moeten worden afgebroken 
of moeten worden geherstructureerd (Palánkai, 2004: 236). In bijna alle landen uit ‘het 
nieuwe Europa’ stortte in de eerste transitiejaren de output in, nam de werkloosheid 
ongekende vormen aan en was de macro-economie verre van stabiel. Om een indruk te 
krijgen van deze kosten, het volgende voorbeeld: het BBP van de GOS bedroeg in 1999 nog 
maar 55% van het BBP aan de start van de transitie (1990). Daarnaast behaalde de inflatie 
in de GOS-landen in 1995 het astronomische percentage van 1.500 (Blejer & Skreb, 2001: 
16-22).  
 
Volgens Rotmans (2000: 12) is een transitie de resultante van ontwikkelingen in de drie 
domeinen. Het is een combinatie van veranderingen, die zich in interactie met elkaar 
ontwikkelen in een bepaalde richting. Een voorbeeld is dat een verandering in het 
wereldbeeld van mensen (bijvoorbeeld kapitalisme vs communisme) veranderingen in de 
andere domeinen stimuleert. Het kan er voor zorgen dat nieuwe instituties worden gecreëerd 
conform het wereldbeeld, wat op zijn beurt kan leiden tot de acceptatie van nieuwe 
dagelijkse praktijken, etc. Een transitie kan dus gezien worden als een zichzelf versterkende 
spiraal. Het zijn cumulatieve ontwikkelingen in een bepaalde richting.  
 
Op conceptueel niveau zijn vier transitiefasen te onderscheiden (Rotmans, 2000: 12-14): 
1 een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status quo niet zichtbaar 

verandert; 
2 een ‘take-off’ fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand 

van het systeem begint te verschuiven; 
3 een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een 

cumulatie van op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en 
institutionele veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve 
leerprocessen, diffusie en processen van inbedding; 

4 een stabilisatie-fase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al 
lerend een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt. 

 
Figuur 3.2 Transitiefasen 

 
Bron: Rotmans  et al., 2000: 12 

 
Volgens Rotmans (2000: 14-17) is het belangrijk om te beseffen dat bovenstaande grafiek, 
met zijn transitiefases, een zeer abstract beeld is van de werkelijkheid. ’Een transitie is geen 
wetmatigheid of blauwdruk. Gedurende de transitie is er altijd sprake van aanpassen aan, 
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leren van, en inspelen op nieuwe situaties’. Daarnaast vertonen transities niet het lineaire 
gedrag dat in bovenstaande grafiek wordt gesuggereerd. Een transitieproces kan periodes 
hebben van zowel snelle als langzame ontwikkelingen. Negatieve en positieve 
terugkoppelingsmechanismen veroorzaken deze fluctuaties. Tijdens een snelle periode van 
groei is de acceleratie het resultaat van op elkaar inwerkende positieve terugkoppelingen in 
het systeem.  
  
De aard van een transitie wordt bepaald door het uiteindelijke evenwichtsniveau (systeem) 
en het pad er naartoe. Deze aard kan aan de hand van drie dimensies beschreven worden.  

• de snelheid van de verandering 
• de omvang van de verandering 
• de tijdsperiode van de verandering 

 
Meerdere transitiepaden zijn dus mogelijk om een zelfde evenwichtsniveau te bereiken 
(Rotmans et al., 2000: 16).  

 
Figuur 3.3 Drie dimensies van transitie: tijd, snelheid en omvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Rotmans et al., 2000: 17 

 
Deze verschillende paden zijn duidelijk terug te zien in de voormalig communistische landen. 
Landen als Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovenië hebben een snellere, minder omvangrijke 
en kortere transitie gekend dan landen uit de GOS. Niet alleen de paden verschillen, maar 
ook de evenwichtsniveaus waar de landen naar toe gaan of al bereikt hebben. Ook al was 
Rusland in het begin van het transitieproces vastberaden om de transitie naar een 
democratisch systeem te maken, anno 2008 lijkt dit nog lang niet bereikt. De vraag is of het 
land überhaupt het transitiepad richting een democratie aflegt of dat het een ander evenwicht 
zal bereiken.  
 
In ‘het nieuwe Europa’ hebben drie factoren een zeer sterke invloed op de aard van de 
transities. Deze primaire oorzaken van de transitieaard zijn: het politieke beleid dat gevoerd 
wordt, de begincondities en de beschikbaarheid van externe financiers en adviseurs (Cornia 
& Popov, 2001: 3). De politiek kan zeer veel invloed uitoefenen op het transitieproces. Vooral 
de benadering van de politiek ten aanzien van stabilisatie en liberalisatie, structurele 
hervormingen en globale (her)integratie heeft een grote invloed op de aard van de transitie. 
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De beginsituatie van een land determineert in grote mate het af te leggen transitiepad. De 
verschillen tussen de transities in Midden-Europa en de GOS moeten grotendeels in dit licht 
gezien worden. Niet alleen de begincondities, maar ook de veranderingen tijdens de transitie 
hebben invloed op het nog af te leggen transitiepad. Dit wordt ook wel padafhankelijkheid 
genoemd. Keuzes die in het verleden gemaakt zijn bepalen mede de keuzes die in het 
heden gemaakt worden. Externe financiers en adviseurs kunnen een belangrijke positieve rol 
spelen in het transitieproces. Hierbij moet vooral gedacht worden aan organisaties als het 
IMF, de Wereldbank, de EU, de EBRD, etc.  
 
Bij de analyse van de transitieprocessen in deel drie staan deze drie factoren centraal. Aan 
de hand van deze factoren kan per land het afgelegde transitiepad begrepen worden en 
daarnaast kunnen voorspellingen over de toekomst worden gedaan. Er bestaan belangrijke 
overeenkomsten wat betreft deze factoren. Deze worden in de volgende paragrafen 
behandeld en moeten een soort ruggengraat vormen bij de landelijke analyse.  
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3.3 Begincondities 

Omdat de maatschappelijke systemen in de landen uit ‘het nieuwe Europa’ op hetzelfde 
ideologische gedachtegoed (het communisme) geschoeid waren, bestonden er veel 
overeenkomsten tussen de begincondities in de landen. De hoofdgedachte van het 
communisme is dat productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom moeten zijn en dat 
iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte (Kornai, 1992: 49-50). In de 
praktijk hoefde dit niet altijd tot dezelfde socialistische systemen te leiden. In de Sovjet-Unie 
werd de economie planmatig vanuit een centraal punt aangestuurd, terwijl in Joegoslavië het 
meer decentrale marktsocialisme ontstond. 
 
In een planeconomie heeft de staat alle productiefactoren in bezit en het alleenrecht om 
goederen en diensten te verstrekken. Het marktmechanisme komt hierdoor te vervallen. Een 
ander belangrijk kenmerk van het systeem in de Sovjet-Unie was de hiërarchische orde 
binnen de staat. Bovenaan deze orde stond de Communistische Partij die alle macht in 
handen had (top-down-economie). Leden van de Communistische Partij leidden de 
economie en propageerden al hun beslissingen naar beneden tot het laagste niveau (de 
consument). De productiemiddelen waren in de praktijk dus in handen van de partij in plaats 
van de gemeenschap. Een belangrijk middel van de partij om de economie aan te sturen 
waren de vijfjarenplannen. Dit was een plan waarin een aantal doelstellingen stonden die 
binnen vijf jaar bereikt moesten worden. Het primaire doel werd voornamelijk uitgedrukt in 
fysieke productieaantallen. Financiële en efficiency voordelen waren van secundair belang. 
Beloningen voor managers en ministers waren gebonden aan de voltooiing van gemaakte 
plannen (De Kort, 2001: 2).  
 
Een belangrijke reden waarom dit systeem minder efficiënt functioneert dan een 
vrijemarkteconomie, is het economische calculatieprobleem (het ontbreekt aan een 
prijsmechanisme). Om de juiste prijzen te kunnen vaststellen moet de Partij volledige 
informatie hebben over het productieproces en over vraag en aanbod. Dit wordt als 
onmogelijk gezien. Een andere tekortkoming van de planeconomie is dat het gebaseerd is 
op de ideologie dat iedereen naar vermogen produceert en naar behoefte consumeert. 
Echter, in de praktijk waren mensen niet altijd gemotiveerd om naar vermogen te produceren 
omdat ze toch dezelfde beloning zouden krijgen. Het systeem mist de persoonlijke stimulans 
van concurrentie (De Kort, 2001: 10-12; Tondel, 2001: 5-6).  
 
Naast deze fundamentele gebreken van het planningsysteem zelf, was de gehanteerde 
groeistrategie met zijn gevolgen ook een oorzaak voor de teloorgang van het systeem en 
daarmee ook de Sovjet-Unie. De economische groei was van extensieve aard. De productie 
werd verhoogd door nieuwe fabrieken te bouwen, door meer grondstoffen te gebruiken en 
door meer arbeiders in te schakelen. In het begin was dit geen probleem, omdat er genoeg 
grondstoffen waren en genoeg boeren waren die wel in fabrieken wilden werken. Maar in de 
loop der tijd werd het steeds moeilijker om deze groei vast te houden. De toestroom van 
arbeiders nam af en de grondstoffen werden schaarser. Een ander probleem was dat de 
groeistrategie zich concentreerde op de zware industrie en minder aandacht schonk aan 
lichte industriële productie en consumentengoederen (Kornai, 1992: 160-199; Tondel, 2001: 
5-6). De voornaamste reden hiervoor was dat het planningssysteem zeer statisch was. 
Hierdoor was het niet goed in staat om de dynamische vraag voor zulke goederen te 
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voorspellen en te vervullen. Het gevolg was dat er enorme tekorten ontstonden (Heintz, 
2000; 4-5).  
 
In Joegoslavië controleerde de staat tussen 1945 en 1950 de economie in absolute termen 
net zoals in de Sovjet-Unie. In 1950 en 1951, maar vooral in 1965 zijn er echter enorme 
economische hervormingen doorgevoerd die de economie veel meer vrijheid gaf. Het 
ontstane economische systeem wordt marktsocialisme genoemd en is een combinatie 
tussen het starre en planmatige Sovjetsysteem en het Westerse kapitalisme. Zo waren, net 
als in een planeconomie, alle productiemiddelen in het bezit van de staat, maar werd de 
allocatie van goederen en diensten via een gedeeltelijk vrije markt geregeld zoals in een 
kapitalistisch systeem. Dit laatste uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat de bedrijven in 
Joegoslavië over het algemeen vrij waren om zelf prijzen op te stellen en om zelf 
investeringsbeslissingen te maken en om hiermee te concurreren met andere bedrijven. 
Daarnaast was ook het bankensysteem hervormd die hierdoor ook invloed kreeg over 
investeringsbeslissingen. Door deze veranderingen kreeg de productie van 
consumentengoederen de voorkeur boven de productie van zware goederen.  
 
De bedrijven in het marktsocialistische systeem werden aangestuurd door 
arbeiderszelfbesturen. Dit ideologische bedrijfsmodel houdt in dat de werknemers mede-
eigenaar waren van het bedrijf en dat zij medezeggenschap hadden over het bedrijf. Zo 
hadden de werknemers bijvoorbeeld inspraak op de  gehanteerde productiemethode, de 
arbeidsverdeling, het arbeidsrooster en ontslagen. Tevens mochten ze ideeën leveren voor 
de verbetering van producten. De directe democratie van de arbeidszelfbesturen kwam 
echter alleen voor op de lagere schaalniveaus. Op dit niveau nam iedereen deel aan het 
besluitvormingsproces. Echter, net zoals in andere communistische landen, was er weinig 
democratie op hogere niveaus. Er bestond een harde kern die de directe democratie op de 
lagere schaalniveaus controleerde en beheerste (Kuljic, 2003).  
Naast het feit dat de arbeiders medezeggenschap hadden mochten ze ook een deel van de 
winst uit de staatsbedrijven waar ze werkten onderling verdelen. Tevens waren ze vrij om te 
wonen en te werken waar ze wilden. Na 1965 werkten elk jaar meer dan één miljoen 
Joegoslaven in West-Europa als gastarbeiders (Fischer & Gelb, 1991: 92-94).  
 
Samenvattend: het decentrale Joegoslavische systeem kent meer overeenkomsten met een 
kapitalistisch systeem dan de planeconomie uit de Sovjet-Unie. Het feit dat het 
prijsmechanisme enigszins vrijheid genoot in Joegoslavië heeft er vooral voor gezorgd dat de 
begincondities in de Balkanlanden er beter uitzagen dan in de GOS.  
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3.4 Het gevoerde politieke beleid 

Een aantal internationale instellingen, waaronder het Internationale Monetaire Fonds (IMF), 
de Wereldbank en de speciaal voor de gelegenheid opgerichte EBRD, hebben een grote 
adviserende en financierende rol gespeeld bij alle transitielanden. Als gevolg hiervan 
bestaan er grote overeenkomsten tussen het gevoerde beleid tijdens het transitieproces 
(Lavigne, 1999: 236). Volgens Palánkai en Lavigne zijn drie fases van politieke maatregelen 
te onderscheiden: liberalisatie en stabilisatie, structurele transformatie en internationale 
(re)integratie. Het is belangrijk om op te merken dat de fases niet los van elkaar gezien 
kunnen worden. De fases lopen door elkaar heen en beïnvloeden elkaar in sterke mate. De 
fases worden hier achtereenvolgens behandeld.  
 

3.4.1 Liberalisatie en stabilisatie 
De eerste uitdaging voor de landen, die begonnen aan het transitieproces, was het 
liberaliseren en stabiliseren van de economie. Van liberalisering is sprake als de overheid 
beperkingen om tot een bepaalde markt toe te treden opheft en dus concurrentie toestaat. 
Relevante voorbeelden hier zijn het opheffen van prijscontroles en het verzachten van 
handelsbarrières. Liberalisatie is zo belangrijk omdat het de beslissingen over productie en 
handel decentraliseert naar bedrijven en huishoudens. Daarnaast stelt liberalisatie bedrijven 
bloot aan consumentenverlangens, het winstmotief, concurrentie, en het laat prijzen 
overeenkomen met echte schaarste. Geliberaliseerde markten produceren betere informatie 
dan centrale planners, en als goederen en diensten vrij worden verhandeld, dan brengt het 
prijsmechanisme vraag en aanbod in evenwicht. Het creëren van een markteconomie is een 
investering in een meer dynamisch systeem van economische coördinatie dat op de lange 
termijn groei zal laten zien in de productiviteit en de output (Wereldbank, 1996: 22).  
 
Stabilisatie heeft te maken met het verminderen van inflatie en het opheffen van interne en 
externe onevenwichtigheden en is sterk verwant met liberalisatie. Het bevrijden van markten 
is de basishervorming die alle potentiële profijten van het transitieproces mogelijk maakt. 
Maar marktprijssignalen kunnen niet hun werk doen in een omgeving van macro-economisch 
onbalans en hoge inflatie. Hoge inflatie maakt relatieve prijsincentives onoverzichtelijk, 
creëert onzekerheid en remt sparingen en investeringen. Daarom is stabilisatie een vitale 
aanvulling op liberalisatie om productiviteit en groei tijdens het transitieproces en ook daarna 
te voeden (Wereldbank, 1996: 22). Stabilisatie heeft een sterke invloed op het 
transitieproces, maar zelf maakt het er geen onderdeel van uit. Ofwel: het is zelf geen 
systeemverandering, maar vergemakkelijkt systeemveranderingen.  
 
De volgende liberalisatie en stabilisatiemaatregelen werden over het algemeen in de 
transitielanden doorgevoerd (Lavigne, 1999: 114-115; Palánkai, 2004: 251):  

• Drastische prijsliberalisatie. Dit werd bereikt door een reductie van subsidies op 
productie- en consumentenprijzen en door de deregulatie van vastgelegde 
prijzen. Dit ging samen met de liberalisatie van de binnenlandse handel. 

• Het wegwerken van budgettekorten. Dit werd bereikt door de uitgaven te 
verminderen en de belasting te verhogen (voornamelijk op extreem hoge lonen).  
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• Een streng monetair beleid. De geldvoorraden en de rente werden streng 
gecontroleerd. 

• Strenge controle van de lonen. Deze werden voornamelijk ingevoerd om de 
inflatiespiraal tegen te gaan.  

• Liberalisatie van buitenlandse handel. Dit werd bereikt door de ophef van import- 
en exportlicenties en kwalitatieve beperkingen. Ook werd goedgekeurd dat elk 
bedrijf, uit eigen initiatief, zich mocht bezighouden met buitenlandse handel.  

• Convertibiliteit van de nationale munteenheid. Door de munt inwisselbaar te 
maken is het niet meer nodig om verschillende munteenheden naast elkaar te 
gebruiken. Daarnaast helpt het om de nationale prijzen te koppelen aan 
wereldprijzen, het verhoogt de concurrentie, het moedigt buitenlandse 
investeerders aan, en het is een monetaire steunpilaar voor verdere 
hervormingen.  

 
In de eerste transitiejaren zijn de landen nog niet echt in trek bij buitenlandse investeerders. 
Het vestigingsklimaat is nog volop in ontwikkeling en wordt omgeven door onzekerheden. Zo 
staan markt bevorderende instituties (politieke en economische), vaak nog in hun 
kinderschoenen en zijn ze omgeven door onzekerheden. Daarnaast tast de onstabiele 
macro-economische situatie het vestigingsklimaat aan. Een dergelijke omgeving zorgt voor 
hoge risico’s bij zowel binnenlandse als buitenlandse investeringen. Zoals al eerder is 
opgemerkt, is de relatie tussen FDI en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat niet 
causaal, maar wederzijds versterkend. Buitenlandse bedrijven zorgen ervoor dat bepaalde 
instituties sneller worden geaccepteerd en dat nieuwe instituties worden geïntroduceerd 
(Jensen, 2006: 885-886).  
 

3.4.2 Structurele hervormingen 
De structurele transformaties moeten er voor zorgen dat er een goed functionerende 
marktomgeving ontstaat. In de meeste landen begonnen deze transformaties tegelijk met, of 
iets later dan, de stabilisatie- en liberalisatieprogramma’s. Deze snelle opeenvolging moest 
geloofwaardigheid aan het liberalisatie-stabilisatiepakket geven. Maar het doorvoeren van 
maatregelen betekent niet dat ze meteen geaccepteerd worden. Het vergt tijd om te wennen 
aan een nieuwe marktomgeving. Het belangrijkste punt in het transformatieprogramma is het 
creëren van een private sector. Wanneer een markt is geliberaliseerd, kunnen overheden 
niet oneindig grote delen van een dynamisch veranderende economie in handen hebben. 
Het decentraliseren van eigendomsrechten is de beste manier om concurrentie te 
bevorderen en prestaties te verbeteren. Hervormingen in het financiële- en belastingsysteem 
en het creëren van een kapitaalmarkt behoorde ook tot de eerste prioriteiten (Lavigne, 1999: 
162-163).  
 
Privatisering 
Privatisering is op micro niveau te definiëren als een proces waarbij de aandelen van een 
overheidsbedrijf (gedeeltelijk) in handen van particulieren overgaan. Op macro niveau wordt 
privatisering gezien als een proces dat leidt tot een markteconomie waarin de private sector 
dominant is. Dit laatste is duidelijk een verandering in systeem. Kapitaalmarkten moeten 
worden geïntroduceerd en er moet een omgeving gecreëerd worden waarin dagelijkse 
markttransacties plaats kunnen vinden (Palánkai, 2004: 245). 
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Voor buitenlandse investeerders biedt privatisering een uitgelezen mogelijkheid om een 
markt te betreden. De voormalige staatsbedrijven zijn namelijk goedkoop, in staat tot directe 
productie en al gevestigd in netwerken. Daarnaast worden hinderlijke procedures 
voorkomen. De privatiseringsfase wordt daarom gezien als een belangrijke take-off voor FDI 
instromen. De FDI instromen in de transitielanden van 1994 tot en met 2000 zijn grotendeels 
te begrijpen door naar het gevoerde privatiseringsbeleid te kijken. De methode van 
privatisering (en met name de mate van openheid van het proces voor buitenlanders) is een 
belangrijke determinant voor FDI instromen (Jensen, 2006: 887).  
 
Daarnaast zorgen privatisering voor een enorme verbetering van het vestigingsklimaat. Het 
leidt namelijk tot verhoogde concurrentie, efficiëntie en productiviteit (Palánkai, 2004: 249).  
 
De hervormingen in de bank- en financiële sector 
Hervormingen in het bankwezen en de creatie van kapitaalmarkten zijn cruciaal om een 
markteconomie goed te laten functioneren. De eerste taak was om de ‘monobank’ uit het 
communistische tijdperk te vervangen door een ‘two-tier banking system’. Dit moderne 
systeem bestaat uit een centrale bank met daarnaast onafhankelijke commerciële banken. 
De slechte toestand waarin de staatsbanken verkeerden aan het begin van het 
transitieproces heeft veel landen ertoe aangespoord de grenzen te openen voor 
multinationale banken, veelal afkomstig uit West-Europa. Deze buitenlandse investeerders 
hebben nieuwe bankkantoren en dochterondernemingen opgezet – de zogenoemde 
greenfields – en daarnaast bestaande banken opgekocht en geïntegreerd in de westerse 
moederbank. Dit nieuwe banksysteem kon een aantal taken uit het transitieproces 
realiseren: het ondersteunen van het stabilisatieprogramma, de economie voorzien van 
financiën en het faciliteren van privatisering (Lavigne, 1999: 186-194).  
 
Een kapitaalmarkt wordt vaak gezien als een voorwaarde voor privatisering. Op een 
kapitaalmarkt worden vermogenstitels met looptijden vanaf circa twee jaar verhandeld. Het 
merendeel van de vermogenstitels zijn effecten (zoals aandelen en obligaties). De 
kapitaalmarkt omvat de effectenbeurs en de obligatiemarkt. Het tekort aan kapitaalmarkten 
houdt grootschalige privatisering, door publiekelijke verkoop, tegen. De (her)introductie van 
de beurs is een belangrijke stap in het creëren van echte kapitaalmarkten. Alleen werden 
deze beurzen meer gezien als symbolen dan als echt functionerende instituten. Het gebrek 
aan kapitaal zorgt ervoor dat deze beurzen zeer moeizaam functioneren. Wel raken mensen 
bekend met het idee van een kapitaalmarkt, maar ze spelen een hele kleine rol en faciliteren 
het privatiseringsproces maar miniem (Lavigne, 1999: 186-194; Palánkai, 2004: 248-249).  
 
De hervormingen in het belastingssysteem  
Het hervormen van het belastingssysteem maakt onderdeel uit van de structurele 
transformatie maar is ook cruciaal voor het stabilisatieprogramma. Het nieuwe systeem moet 
inkomsten verstrekken aan het overheidsbudget, moet transparant zijn, zo simpel mogelijk 
zijn, en het moet niet te zwaar zijn voor ondernemingen en individuen. Het basisformaat 
omvat een progressieve inkomstenbelasting, een proportionele belasting op bedrijfswinst, 
BTW, en verscheidene indirecte belastingen (op alcohol, benzine, tabak, etc.). De introductie 
van BTW is te verklaren vanwege de vele belastingontduikers, maar daarnaast komt het ook 
overeen met de richtlijnen van de Europese gemeenschap. Daarnaast is BTW een stuk 
minder pijnlijk voor het volk dan inkomstenbelasting (Lavigne, 1999: 194-195). 
 
Het implementeren van het nieuwe belastingsysteem vergt veel tijd. De 
belastingadministratie is in het begin niet meteen in staat om het nieuwe complexe systeem 
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volledig te beheren. Dit zorgt ervoor dat het overheidsbudget beperkt is en dat er dus ook 
weinig kan worden uitgegeven. Dit heeft vooral een negatieve invloed gehad op het invoeren 
van een sociaal vangnet (Lavigne, 1999: 195). 
 

3.4.3 Internationale (re)integratie 
Een laatste uitdaging in het transitieproces dat expliciet genoemd moet worden is de 
internationale (re)integratie van de landen in de wereldeconomie. Voor de val van de Sovjet-
Unie waren de communistische landen economisch verenigd in de organisatie COMECON 
(Council for Mutual Economic Aid). Deze internationale organisatie werd in 1949 opgericht 
door de voormalige Sovjet-Unie, Bulgarije, voormalig Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Polen en 
Roemenië ter bevordering van de onderlinge economische samenwerking. Moskou had de 
strakke leiding in deze organisatie. Het systeem was gebaseerd op gecentraliseerd 
management en planning. Eén van de basisprincipes was de monopoly op buitenlandse 
handel. Dit betekende dat alleen grote, gespecialiseerde staatsbedrijven onder strikte 
regulatie buitenlandse handel mochten bedrijven. COMECON had alle tekortkomingen van 
het planningsysteem gereproduceerd op een internationaal niveau. De ineenstorting van het 
communisme in Oost-Europa in 1990 en 1991 betekende het einde van de COMECON. 
Naast de COMECON participeerden de communistische landen in weinig andere 
internationale organisaties die de wereldhandel proberen te liberaliseren. Ze werden door 
deze organisaties nadelig behandeld vanwege het beschermende en discriminerende 
karakter van het centrale planningsysteem. Ze werden gezien als gesloten economieën 
(Palánkai, 2004: 264).  
 
Na de val van het communisme wilden de landen in transitie zich re-integreren in de 
wereldeconomie. De belangrijkste Oost-West relatie ontstond tussen de EU en de tien 
landen uit Midden- en Oost-Europa. Deze landen zijn op dit moment lid van de EU. De 
transitielanden uit de GOS en de Balkan zijn echter ook sterk beïnvloed door dit proces. 
Albanië en de voormalige staten van Joegoslavië (op Slovenië na) hebben stabilisatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten met de EU en worden gezien als toekomstig lid. Onder de 
GOS landen ziet Rusland zich als een bevoorrechte partner van de EU. Oekraïne, Moldavië 
en Wit-Rusland zijn ook partners en hopen op een dag lid te worden (Lavigne, 1999: 218). 
Naast de EU hebben het IMF en de World Bank een significante rol gespeeld in het 
transitieproces. Verschillende ontwikkelingsprojecten zijn met behulp van het fonds van de 
Wereldbank gerealiseerd. Echter, daarnaast zijn andere opgelegde voorwaarde van deze 
organisaties zeer omstreden (Palánkai, 2004: 267).  
 
De internationale (re)integratie is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de 
transitielanden. De ondersteuningen van internationale organisaties versnelt het 
ontwikkelingsproces. Openheid en internationale integratie vormen belangrijke 
locatievoordelen voor buitenlandse investeerders.  
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3.5 Conclusie / samenvatting 

Dit hoofdstuk had het doel om de term transitie te conceptualiseren en in het onderzoek te 
plaatsen. Bij de conceptualisatie in paragraaf 3.2 kwam ondermeer naar voren dat een 
transitie een maatschappelijk transformatieproces is met de volgende eigenschappen: 

• het betreft een structurele verandering van het maatschappelijke systeem 
• het vraagt om enorme economische en sociale kosten 
• het heeft als doel om een nieuw en beter systeem te creëren 
• het brengt een set van samenhangende, elkaar versterkende veranderingen teweeg 

op meerdere terreinen: technologie, economie, instituties, gedrag, cultuur, ecologie 
en wereldbeelden/paradigma’s 

• het is een proces over de lange termijn (vaak meer dan één generatie) 
• het is geen blauwdruk 
• het wordt gekenmerkt door sterk, niet lineair gedrag 
• het uiteindelijke evenwichtsniveau en het pad er naartoe vormen de aard  

 
Verder werd duidelijk dat in ‘het nieuwe Europa’ drie factoren hoofdzakelijk kleur gaven en 
geven aan de transitieaard. Het betrof de volgende factoren: het politieke beleid, 
padafhankelijkheden, en de beschikbaarheid van externe adviseurs en financiers. Omdat de 
systemen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië op de communistische ideologie geschoeid 
waren, bestonden er duidelijke overeenkomsten tussen de begincondities in de landen uit 
‘het nieuwe Europa’. In paragraaf 3.3 is kort ingegaan op de belangrijkste kenmerken van het 
marktsocialistische systeem in Joegoslavië en het meer centrale en planmatige systeem in 
de Sovjet-Unie. Beide systemen bevatten aspecten die essentieel anders zijn dan 
kapitalistische systemen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat alle productiemiddelen in 
handen zijn van de gemeenschap/staat. Ook kwam naar voren dat het systeem in 
Joegoslavië op bepaalde punten essentieel verschilde met die van de Sovjet-Unie. Het 
belangrijkste verschil betrof de manier waarop de allocatie van de geproduceerde goederen 
en diensten plaats vond. In Joegoslavië gebeurde dit via een gedeeltelijk vrije markt en in de 
Sovjet-Unie werd dit grotendeels vanuit een centraal punt aangestuurd.  
 
Omdat Internationale organisaties in alle transitielanden een belangrijke adviserende en 
financierende rol hebben gespeeld en nog steeds spelen, bestaan er ook grote 
overeenkomsten tussen het gevoerde politieke beleid. De belangrijkste overeenkomsten zijn 
in paragraaf 3.4 behandeld. Er werd in deze paragraaf een onderscheid gemaakt tussen 
politieke maatregelen betreffende liberalisatie en stabilisatie, structurele transformatie en 
internationale (her)integratie.  
 
In de derde fase van deze thesis wordt per land specifiek ingegaan op deze drie factoren en 
daarmee op de aard van de transities. Omdat transities het vestigingsklimaat veranderen en 
creëren verschaft een dergelijke analyse inzichten in de ontwikkeling van het 
vestigingsklimaat, het huidige vestigingsklimaat en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. 
De bevindingen uit paragraaf 3.3 en 3.4 moeten de basis vormen bij deze analyse.  
 
Aan de hand van de bevindingen uit dit theoretische kader is onderstaand model opgesteld. 
De pijlen hebben voornamelijk als doel om het onderzoek te verduidelijken en moeten 
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daarom niet zo causaal worden opgevat als ze eruit zien. Tussen de componenten uit het 
model bestaan veel meer relaties, maar de relaties die de pijlen aangeven zijn voor dit 
onderzoek het belangrijkst. In het vervolg van het onderzoek wordt dit model toegepast op 
de casus ‘het nieuwe Europa’. 
 
Figuur 3.4 Theoretisch model 
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Fase 2: eerste scan 
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Hoofdstuk 4  Selectie 

4.1 Inleiding 

Deze tweede fase heeft als doel om de landen met het aantrekkelijkste vestigingsklimaat uit 
‘het nieuwe Europa’ voor buitenlandse investeerders te selecteren. In het theoretische kader 
zijn de concepten vestigingsklimaat en buitenlandse investering aan elkaar gekoppeld. Dit is 
gedaan door de belangrijkste vestigingswensen en –eisen van deze investeerders ten 
opzichte van het vestigingsklimaat in transitielanden op te stellen. Aan de hand van deze 
koppeling is het mogelijk om hier te bepalen welke landen uit ‘het nieuwe Europa’ het meest 
in trek zijn bij buitenlandse investeerders.  
 
Er wordt een selectie gemaakt omdat het onmogelijk en onnodig is om voor elk land het 
theoretisch model in te vullen. Er is voor gekozen om de meest aantrekkelijke landen te 
selecteren, omdat het transitieproces in deze landen relatief vergevorderd. De transitie 
determineert en creëert immers het vestigingsklimaat. Dit vergevorderde stadium maakt het 
mogelijk om te onderzoeken hoe de transitie op gang is gekomen en hoe deze invloed heeft 
gehad op het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders.  
 
Voor de duidelijkheid, ‘het nieuwe Europa bestaat uit de volgende 18 landen:  
 
1. Albanië      10   Macedonië  
2. Armenië      11   Moldavië 
3. Azerbeidzjan     12   Montenegro  
4. Bosnië en Herzegovina    13   Oekraïne 
5. Georgië      14   Oezbekistan  
6. Kazachstan      15   Rusland 
7. Kirgizië       16   Servië 
8. Kosovo      17   Tadzjikistan 
9. Kroatië       18   Wit-Rusland 
 
Deze landen behoren tot ‘het nieuwe Europa’ omdat: 

• ze in een transitieproces van een communistisch systeem naar een 
kapitalistisch systeem verkeren; 

• ze snel groeiende economieën hebben; 
• ze geen EU-lid zijn;  
• ze in de buurt van de EU liggen. 

 
Een aantal van de opgestelde vestigingswensen en –eisen van buitenlandse investeerders 
worden hier als selectiecriteria gebruikt. De landen moeten zowel aantrekkelijk zijn voor 
verticaal als voor horizontaal FDI. Om deze reden worden zowel verticale als horizontale 
vestigingseisen onderzocht. In paragraaf 5.2 staan markt en marktgerelateerde factoren 
centraal. Horizontaal FDI heeft het liefst een grote markt met hoge groeicijfers. Verticaal FDI 
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prefereert vooral nabijheid van markten vanwege de transportkosten. In paragraaf 5.3 wordt 
gekeken naar de openheid en integratie van de landen. De relatie met de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de EU vormen hier de belangrijkste maatstaven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.4 gekeken naar de huidige FDI structuren in het gebied. 
Landen die aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeerders zullen logischerwijs ook meer 
FDI ontvangen en daarom is dit een uitstekend criterium om een indruk te krijgen van de 
aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. Daarnaast is in het theoretische kader gebleken 
dat al aanwezig FDI nieuw FDI aantrekt. Dienstenactiviteiten volgen vaak 
productieactiviteiten en concurrerende bedrijven volgen elkaar ook vaak in het buitenland. 
Aan het einde van paragraaf 5.4 zullen de slechtst scorende landen afvallen. Op dit punt is 
het al mogelijk om met een grote zekerheid te bepalen welke landen totaal niet aantrekkelijk 
zijn, welke landen op de grens liggen en welke landen erbovenuit steken. Na deze 
afvalronde zullen de overgebleven landen in paragraaf 5.4 getoets worden op stabiliteit. In 
het theoretische kader is naar voren gekomen dat de politieke, financiële en economische 
stabiliteit van een land in grote mate de potentie van een investering bepaalt. Voor verticaal 
FDI is stabiliteit van meer belang dan voor horizontaal FDI. In de conclusie worden tot slot, 
op basis van de gehele analyse, de aantrekkelijkste landen geselecteerd. 
 
Figuur 4.1  Structuur ‘quick scan’ 
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4.2 Markt en marktgerelateerde factoren  

In tabel 4.1 staan een aantal basisgegevens over de aanwezige markten in de 
transitielanden weergegeven. Het eerste wat opvalt zijn de hoge inwonersaantallen in 
Oekraïne, Rusland en Oezbekistan, in het bijzonder vergeleken met kleine landen als 
Kosovo, Montenegro, Moldavië en Macedonië. Daarnaast valt op dat Rusland en 
Kazachstan extreem dunbevolkt zijn. Dit laatste heeft te maken met de enorme omvang van 
de landen. Rusland is het grootste land van de wereld en Kazachstan het op acht na 
grootste. In deze landen worden dichtbevolkte gebieden afgewisseld met uitgestrekte 
onbewoonde gebieden. In Rusland woont 70% van de bevolking in het Europese gedeelte. 
Moskou en St. Petersburg vormen hier de belangrijkste stedelijke agglomeraties. In totaal 
woont 77% van de Russen in steden. In Kazachstan is dit percentage wat lager: 56%. Verder 
zijn er slechts tien grote steden in Kazachstan en deze liggen op zeer grote afstanden van 
elkaar (evd.nl). Deze spreiding maakt het moeilijk en duur om producten en diensten naar 
consumenten te distribueren, wat een negatief aspect is voor horizontaal FDI. Servië is met 
130 inwoners per km² het dichtstbevolkte gebied. Ter vergelijking: in Nederland wonen 
gemiddeld ongeveer 400 mensen per km². 
 
Tabel 4.1  Markt en marktgerelateerde gegevens voor de transitielanden, 2007 

  
Inwoners (in 
miljoenen)1 

 
Bevolkings-
dichtheid2 

 
BBP (miljoenen 

US$)3 

 
 

Groei BBP4

BBP per hoofd 
van de bevolking 

(US$)5 

 
Afstand 
(km)6 

Albanië 3,2 125,2/km² 10.619 5,0 3.354 1.587 
Armenië 3,5 99,7/km² 7.974 13,7 2.297 3.300 
Azerbeidzjan  8,5 93,8 / km² 31.321 31,0 3.663 3.660 
Bosnië en  
Herzegovina 

4,0 88,9 / km² 14.780 5,5 3.712 1.310 

Georgië 4,4 66,7 / km² 10.293 12,0 2.355 3.245 
Kazachstan 15,1 5,6 / km² 103.840 9,5 6.868 4.530 
Kirgizië 5,3 26,4 / km² 3.748 6,5 713 5.215 
Kosovo 2,1 - 3.2377 2,7 1.800 1.572 
Kroatië  4,4 79,5 / km² 51.356 5,6 11.576 1.020 
Macedonië 2,0 80 / km² 7.497 5,1 3.659 1.630 
Moldavië  3,4 127,6/km² 4.227 6,0 1.248 1.830 
Montenegro 0,7 48,8 / km² 2.974 6,0 4.1457 1.390 
Oekraïne 46,1 76,7 / km² 140.484 7,1 3.046 1.840 
Oezbekistan 27,4 62,1 / km² 22.307 8,1 815 4.945 
Rusland 142,1 8,3 / km² 1.289.582 8,1 9.075 2.250 
Servië 7,4 131/km² 41.679 5,9 5.596 1.370 
Tadzjikistan  6,4 49,5 / km² 3.712 7,2 578 5.100 
Wit-Rusland 9,6 46,8 / km² 44.773 6,9 4.641 1.605 

1) CIA World Factbook 
2) IMF 
3) CIA World Factbook 
4) IMF 
5) CIA World Factbook 
6) Hemelsbrede afstand tussen Brussel en de hoofdsteden van de landen (bron: Google Earth) 
7) Wereldbank 
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Verder valt op dat elke economie in de lift zit. Het laagste groeicijfer is 5% (op Kosovo na) en 
dit is, vergeleken met de 3,5% (2007) groei van de Nederlandse economie nog hoog te 
noemen. Deze groeicijfers tonen wederom aan dat we met opkomende economieën te 
maken hebben. Azerbeidzjan kent met 31% het hoogste groeipercentage van de wereld 
(imf.org). Deze groei wordt voornamelijk gestuwd door hoge olieprijzen en toenemende 
olieproductie. Met behulp van de nieuwe Bakoe-Tblisi-Ceyhan- en de Zuid-Kaukasus-
pijpleiding kunnen grote extra hoeveelheden olie geëxporteerd worden (EBRD, 2007 (1): 8). 
Deze concentratie op extractieve industrieën maakt het land minder interessant voor dit 
onderzoek.  
 
Door de grote verschillen in geografische omvang, inwonersaantallen en in totale BBP 
kunnen de landen relatief het best vergeleken worden door naar het BBP per hoofd van de 
bevolking te kijken. Hier valt meteen op dat Kroatië en Rusland de meest welvarende 
bevolking (consumenten) bezitten. Dit is niet verwonderlijk aangezien Kroatië tot het rijkere 
deel van Joegoslavië behoorde en Rusland de laatste jaren een enorm snelle economische 
groei heeft doorgemaakt. Echter, deze cijfers zijn vergeleken met Nederland nog relatief 
laag. In Nederland ligt het BBP per capita rond de 46.000 US dollar per jaar. Door deze lage 
inkomens komen alle landen in aanmerking voor ‘efficiency seeking’ FDI. De armste 
inwoners van Europa wonen in Moldavië. Hier ligt het BBP per capita rond de 1.250 US 
dollar per jaar. Echter, de inwoners van Moldavië zijn vergeleken met de landen uit het 
zuidoosten van de GOS nog welvarend te noemen. Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan 
behoren tot deze categorie. De inwoners van Kazachstan vormen hier, met een BBP per 
capita van 6.868 US dollar, een extreme uitzondering. Een nuancering is hier echter wel op 
zijn plaats. De boven- en middenklasse profiteren de laatste jaren van de snel groeiende 
energiesector, maar de onderklasse heeft veel problemen om zich aan de marktcondities 
aan te passen. Velen zijn zelfs dankzij de stijgende prijzen armer geworden. 16% van de 
populatie moet het stellen met slechts 2 US dollar per dag (‘United Nations Development 
Programme’, te vinden op undp.org).  
 
Als naar afstand gekeken wordt dan valt op dat landen uit de Kaukasus en Centraal-Azie ver 
weg liggen, wat negatief uitpakt voor verticaal FDI. Het vestigingsklimaat voor efficiëntie 
zoekend FDI wordt hier verder verslechterd door het feit dat al deze landen, op Georgië na, 
binnenstaten zijn. Dit maakt de export van de geproduceerde halffabricaten of goederen 
duurder en moeilijker. Tevens hebben de landen door hun ligging beduidend minder kans op 
een snelle integratie met de EU. In 2006 kwam ongeveer 35% van de buitenlandse 
investeringen in Kazachstan uit de EU. Hiervan was 11% afkomstig uit Nederland (evd.nl). 
Dit staat in sterk contrast met een land als Oekraïne dat 2.690 kilometer dichterbij ligt. In dit 
land is de EU verreweg de grootste buitenlandse investeerder. In 2006 kwam ongeveer 70% 
van de buitenlandse investeringen uit de EU (ukrstat.gov). 
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4.3 Openheid en integratie 

 
In tabel 4.2 wordt voor elk land weergegeven wat voor een relatie het heeft met de WTO en 
de EU. De WTO werkt vanuit de filosofie dat internationale handel de beste en snelste 
manier is om de wereld welvarender te maken. In de praktijk komt dit er op neer dat het de 
handel zoveel mogelijk probeert te liberaliseren. Om lid te worden van de WTO moet een 
land voldoen aan de handelsregels. In het theoretische kader is naar voren gekomen dat 
verticaal FDI afhankelijk is van handel. Daarom vormt WTO-lidmaatschap van het gastland 
een belangrijke eis aan het vestigingsklimaat. WTO-lidmaatschap vergroot het 
marktpotentieel van het gastland waardoor het ook voordelen biedt voor horizontaal FDI. In 
de tabel is te zien dat sommige landen waarnemend lid zijn, wat inhoudt dat er 
onderhandelingen gaande zijn over definitief lidmaatschap.  
 
Tabel 4.2   Relaties van de landen met de WTO en de EU, 2009 

 Relatie met WTO1 Relatie met EU2

Albanië Lid SAA 
Armenië Lid ENP en PCA 
Azerbeidzjan  Waarnemer ENP en PCA 
Bosnië en  
Herzegovina 

Waarnemer SAA 

Georgië Lid ENP en PCA 
Kazachstan Waarnemer PCA 
Kirgizië Lid PCA 
Kosovo5 - PCA 
Kroatië  Lid SAA 
Macedonië Lid SAA 
Moldavië  Lid ENP en PCA 
Montenegro Waarnemer SAA 
Oekraïne Lid ENP en PCA 
Oezbekistan Waarnemer PCA 
Rusland Waarnemer PCA 
Servië Waarnemer SAA 
Tadzjikistan  Waarnemer PCA 
Wit-Rusland Waarnemer ENP en PCA 

1) wto.org 
2) ec.europe.eu 

 
De relatie van de landen met de EU is minstens zo relevant en staat in relatie met WTO-
lidmaatschap. Het eerste heeft te maken met het feit dat de focus van dit onderzoek op 
buitenlandse investeerders uit de EU ligt. Als het gastland een goede relatie heeft met de EU 
bevordert dit de handel wat het aantrekkelijk maakt voor verticaal georiënteerd FDI. De 
relatie tussen een land en de EU wordt in de tabel op drie manieren beschreven. De 
‘Stabilisation and Association Agreement (SAA)’ is door de EU opgesteld voor landen die in 
de nabije toekomt lid willen en kunnen worden. De overeenkomsten zijn er op gericht om de 
landen voor te bereiden op het lidmaatschap. Voor de handel komt het erop neer dat het 
vrijwel volledig vrij is. De ‘Partnership and Coöperation Agreement (PCA)’ is een 
overeenkomst die de EU heeft gesloten met landen waar het een goede relatie mee heeft. 
De handelsbepalingen in de PCA zijn gebaseerd op de meest begunstigde landen. Dit houdt 
in dat de handel voor een groot gedeelte niet gebonden is aan beperkingen. De ‘European 
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Neighbourhood Policy (ENP)’ is van toepassing op de buurlanden van de EU en is gericht op 
een diepere regionale samenwerking.  
 
Uit de tabel valt op dat elk land lid is van de WTO, of daarover in onderhandeling is. 
Daarnaast valt op dat elk land een redelijk tot goede band heeft met de EU. Albanië, Kroatië 
en Macedonië zijn op beide criteria de best scorende laden. Ze zijn lid van de WTO en zijn 
daarnaast in onderhandeling over EU-lidmaatschap. Na deze landen scoren Armenië, 
Georgië, Moldavië, en Oekraïne het beste. Deze landen zijn lid van de WTO en zijn dankzij 
hun geografische positie opgenomen in het ENP van de EU. Bosnië en Herzegovina, 
Kirgizië, Montenegro en Servië scoren op één van de twee criteria nog goed. De overige 
landen scoren het minst. 
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4.4 Buitenlandse investeringen  

In tabel 4.3 staan een aantal basisgegevens over de rol van buitenlandse investeerders in de 
transitie-economieën uit ‘het nieuwe Europa’. Wat meteen opvalt, is dat Kazachstan, 
Rusland, Oekraïne en Kroatië wat betreft FDI voorraad er bovenuit springen. Voor Rusland, 
Kazachstan en Oekraïne is dit voor een deel te verklaren door de omvang van de landen. 
Voor Kroatië geldt dit echter niet en daarom is dit zeer opmerkelijk. Er kan niets anders 
geconcludeerd worden dan dat Kroatië, ten opzichte van de andere transitielanden, 
uitermate in trek is bij buitenlandse investeerders. Dit wordt ook duidelijk als er gekeken 
wordt naar FDI voorraad per hoofd van de bevolking. Kroatië staat hier met stip op de eerste 
plaats met 6.093,6 US dollar.  
 
Tabel 4.3   Gegevens over buitenlandse investeringen in de transitielanden, 2006 

 FDI voorraad  
(miljoenen US$)1 

FDI instromingen  
(miljoenen US$)2 

FDI voorraad in % 
van het BBP3 

FDI voorraad per hoofd van 
de bevolking (US$)4 

Albanië 1.284 325 14,6 401,5 
Armenië 1.705 343 26,6 487,1 
Azerbeidzjan  13.275 - 601 66,9 1.561,8 
Bosnië en  
Herzegovina 

4.748 423 41,7 1.187,0 

Georgië 3.367 1.076 43,0 765,2 
Kazachstan 32.476 6.143 42,0 2.150,7 
Kirgizië 593 182 21,0 111,9 
Kosovo5 - - - - 
Kroatië  26.812 3.556 63,5 6.093,6 
Macedonië 2.437 351 39,0 1.218,5 
Moldavië  1.284 222 39,6 377,6 
Montenegro 1.291 628 - 1.844,3 
Oekraïne 22.514 5.203 21,1 488,4 
Oezbekistan 1.356 164 8,4 49,5 
Rusland 197 682 28.732 20,2 1.391,2 
Servië 10.094 4.499 32,0 1.364,1 
Tadzjikistan  645 385 23,0 100,8 
Wit-Rusland 2.734 354 7,4 284,8 

1) Verenigde Naties, 2007: 258 
2) Verenigde Naties, 2007: 254 
3) Verenigde Naties, 2007: 296 
4) Verenigde Naties, 2007: 296 
5) Vanwege de recente onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo (2008) is over dit land moeilijk informatie 

te vinden 
 
Kazachstan en Azerbeidzjan nemen, vergeleken met de andere landen uit de Kaukasus en 
het zuidoosten van de GOS, een unieke positie in. Met 2.150,7 en 1.561,8 US dollar FDI per 
hoofd van de bevolking scoren zij veruit het best. Wel moet hier een belangrijke kanttekening 
worden gemaakt. Het aandeel van FDI instromingen worden in beide landen gedomineerd 
door investeringen in de olie- en gassector. De landen bezitten grote hoeveelheden 
natuurlijke hulpbronnen die ‘resource seeking’ FDI aantrekken. Van de totale voorraad FDI in 
Kazachstan zat in 2005 maar liefst 12.777 miljoen US dollar in extractieve bedrijven 
(Verenigde Naties, 2007: 238). Daarnaast zitten er ook veel buitenlandse bedrijven die 
goederen en diensten toeleveren aan de energiesector. Om het land minder afhankelijk te 
maken van de olieprijs op de wereldmarkt zet de Kazachstaanse regering zich actief in om 
de economie van het land meer te diversifiëren door ook in andere sectoren te investeren 
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(evd.nl). De situatie in Azerbeidzjan is anders. Het land heeft nog steeds een militair conflict 
met Armenië over de enclave Nagorno-Karabach, heeft hoge inflatiecijfers, corruptie komt 
overal voor en de overheid wordt beschuldigd van autoritaire prakrijken (cia.gov). Daarnaast 
hebben buitenlandse bedrijven in 2006 een desinvestering gedaan van 601 miljoen US 
dollar.  
 
Tussenconclusie  
Na deze eerste bevindingen kunnen een aantal landen van de ‘long list’ worden geschrapt. 
Op de eerste plaats vallen Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Armenië en Georgië af. Deze 
GOS landen bezitten de minst koopkrachtige inwoners wat het vestigingsklimaat 
onaantrekkelijk maakt voor horizontaal FDI. De huidige groeicijfers van deze landen geven 
wel aan dat hier verandering in zit, maar op dit moment zijn deze landen niet aantrekkelijk. 
Verticaal FDI is gericht op efficiëntievoordelen. De lage salarissen in deze landen zijn voor 
dit type FDI daarom interessant. Echter, de enorme afstand van deze landen ten opzichte 
van Brussel en het feit dat deze landen binnenstaten zijn verslechteren dit klimaat 
aanzienlijk. Bovendien scoren deze landen niet opvallend goed op de criteria betreffende 
openheid en integratie. Tevens bezitten deze landen relatief de minste FDI. Om al deze 
redenen worden deze landen van de ‘long-list’ geschrapt.  
Op de tweede plaats vallen de GOS landen Moldavië en Wit-Rusland af. Deze landen liggen 
een stuk dichterbij (zelfs tegen de EU aan), en Moldavië scoort zelfs redelijk tot goed op 
openheid en integratie. Echter, Moldavië bezit de minst koopkrachtige inwoners van Europa 
wat het totaal niet aantrekkelijk maakt voor horizontaal FDI. Wit-Rusland heeft relatief gezien 
een welvarende bevolking, maar het land ontvangt amper buitenlandse investeringen. Dit 
heeft te maken met het feit dat het land relatief gezien nog een sterk communistisch karakter 
heeft en daardoor vrij gesloten is. De economie is afhankelijk van grote staatsbedrijven. 
Maar liefst 51% van de arbeidskrachten werkten in 2007 voor staatsbedrijven (belstat.gov). 
Daarnaast wordt er een strenge regelgeving ten opzichte van buitenlandse investeerders 
gehanteerd. Deze negatieve punten maken de landen voor zowel verticaal als horizontaal 
FDI minder interessant.  
 
Figuur 4.2  FDI voorraad en BBP per hoofd van de bevolking (in dollars) 

 
Bron: Verenigde Naties & CIA World Factbook 
 
Op de derde plaats vallen de Balkanlanden Montenegro en Kosovo af. Deze recent 
onafhankelijk verklaarde ministaatjes hebben met hun inwonersaantallen amper 
marktpotentieel. Daarnaast hebben ze geen koopkrachtige inwoners of opvallend veel FDI. 
Ook zijn de landen niet opvallend open en geïntegreerd in de wereldeconomie. Ten slotte 
vallen ook de Balkanlanden Bosnië en Herzegovina en Macedonië af. Deze landen behoren 
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samen met Montenegro en Kosovo tot het minst ontwikkelde deel van voormalig 
Joegoslavië. Na deze tussenconclusie bestaat de resterende lijst uit de volgende zes landen:  
 
1 Albanië     5   Oekraïne 
2 Azerbeidzjan    6   Rusland 
3 Kazachstan     7   Servië 
4 Kroatië  
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4.5 Stabiliteit 

De PRS-Group (Political Risk Services) berekent maandelijks ‘The International Country Risk 
Guide rating’ (ICRG) voor 100 verschillende landen. Deze ratings vormen de basis van een 
systeem dat kansen en bedreigingen voor het internationale bedrijfsleven moet aangeven. 
De kwaliteit van de PRS-Group wordt ondermeer erkend door ‘The Economist’, ‘The Wall 
Street Journal’ en het ‘IMF’. De samengestelde risico-rating bevat 22 variabelen uit drie 
subcategorieën: politiek, financieel en economisch risico. Voor elke subcategorie is een 
aparte index gecreëerd. In tabel 4.4 zijn de scores van de overgebleven landen 
weergegeven op de drie subcategorieën. De politieke risico-index is gebaseerd op 100 
punten. Als een land 0 punten heeft is het totaal instabiel, bezit het 100 punten dan is het 
totaal stabiel. De financiële en de economische indexen zijn gebaseerd op 50 punten. Hier 
geldt wederom, hoe meer punten des te stabieler het land.  
Het totale aantal punten van de drie indexen samen wordt door twee gedeeld zodat de 
samengestelde score varieert over een schaal van 100. De totaal scores staan in figuur 4.3 
weergegeven (prsgroup.com). Als hier naar gekeken wordt valt meteen op dat geen enkel 
land een zeer hoog of hoog risico heeft. In Servië en Oekraïne is een matig risico aanwezig 
en in de andere landen een laag risico.  
 
Tabel 4.4  Totaal overzicht van de scores 
   

CURRENT RATINGS 
 

COMPOSITE RATINGS 
 Political Financial Economic   Forecasts 
 Risk Risk Risk Year ago Current One Year Five Year
COUNTRY 07/07 07/07 07/07 08/06 07/07 WC BC WC BC 
Albania 67 40 34 69,5 70,5 66 73,5 60,8 76,8
Azerbaijan 65 40 40 73,5 72,5 66 77,3 57,5 78,8
Croatia 75,5 34 36,5 75,5 73 71 76,5 67,5 78 
Kazakhstan 74,5 34,5 39 75,5 74 67,5 74,5 60,8 79 
Russian Federation. 65,5 45 44 79,8 77,3 76 82,5 64,8 86,5
Serbia  62,5 34,5 34,5 65 65,8 50,8 69 48 74,8
Ukraine 67 37,5 35 70,5 69,8 61,5 75 58,8 78,8

Bron: PRS-Group 

 

Wat betreft politiek risico behalen Kroatië en Kazachstan de hoogste scores. Met deze 
scores is er volgens de PRS-group een matig risico aanwezig. De andere landen vallen met 
hun scores onder de categorie ‘hoog risico’. Als naar de indicatoren wordt gekeken dan valt 
op de landen laag scoren wat betreft corruptie, wetgeving, bureaucratie en democratie. Deze 
lage scores kunnen verklaard worden met het feit dat het transitielanden zijn. Deze instituties 
zijn pas enkele jaren geleden geïntroduceerd en hierdoor zijn ze nog niet zo sterk als in 
Westerse landen (prsgroup.com).  

 
Wat betreft financieel risico scoort Rusland met 45 punten het beste. Met dit aantal punten 
heeft het de status ‘zeer laag risico’. Azerbeidzjan bezit deze status ook met 40 punten. 
Verder is in Oekraïne een laag risico aanwezig en in Servië, Kroatië en Kazachstan een 
matig risico. Als naar de indicatoren gekeken worden valt op dat Kroatië en Kazachstan de 
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hoogste buitenlandse schuld hebben als percentage van het BBP. In Kazachstan ligt dit 
tussen 110 en 119,9%. In Nederland ligt dit een stuk lager: tussen 20,0 en 24,9%. Verder 
valt op dat elk land een zeer stabiele wisselkoers heeft (prsgroup.com).  
 
Bij het economische risico springen drie landen met hun scores er boven uit: Azerbeidzjan, 
Rusland en Kazachstan. In de eerste twee landen is een zeer laag economisch risico 
aanwezig. Kazachstan haalt deze status net niet en moet het doen met een ‘laag risico’. In 
Kroatië en Oekraïne is ook een laag economisch risico aanwezig. Servië en Albanië scoren 
het slechts met een ‘matig risico’. De indicatoren die voor deze index zijn gebruikt bevatten 
niet veel nieuwe informatie omdat deze in paragraaf 5.2 zijn behandeld. Het enige nieuwe 
dat opvalt, is dat Servië en Azerbeidzjan met hoge inflatiecijfers te maken hebben. In Servië 
ligt dit tussen 14 en 15,9% en in Azerbeidzjan tussen 19 en 21,9%. Nederland heeft ter 
vergelijking een jaarlijks inflatiecijfer tussen de 0,0 en 1,9% (prsgroup.com).  
 
Figuur 4.3  Samengestelde scores, 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: PRS-Group 

 
Wat betreft de totaalscore vormen Rusland, Kazachstan en Kroatië hier de top drie. Deze 
landen behoorden in de eerste paragraaf ook tot de beter scorende landen. Zo bleek dat 
Kroatië het hoogste FDI en BBP per capita bezit. Daarnaast ligt Kroatië dichtbij Brussel en 
scoort het land goed op openheid en integratie. Rusland staat tweede qua BBP per capita en 
vijfde wat betreft FDI. Kazachstan staat op de derde plaats wat betreft BBP per capita en op 
de tweede plaats bij FDI voorraad per capita. De relatief welvarende bevolkingen maken de 
landen aantrekkelijk voor horizontaal FDI, maar minder voor verticaal FDI. Echter, 
vergeleken met West-Europa liggen in elk land de arbeidskosten aan de lage kant. 
Daarnaast zijn de inkomensverschillen in deze landen groot te zijn, waardoor er genoeg 
goedkope arbeidskrachten aanwezig zijn. Op openheid en integratie scoren de twee GOS-
landen redelijk (geen enkel land scoort hier slecht) en op stabiliteit scoren ze hier goed. 
Hierdoor bezitten deze landen genoeg potentieel voor verticaal FDI. Deze drie landen 
worden meegenomen in de volgende fase.  
 
Servië staat hier met een score van 65,8 op de laatste plaats. Deze relatief lage score heeft 
te maken met het feit dat het land pas laat aan het daadwerkelijke transitieproces begon. 
Serieuze hervormingen zijn pas met de komst van een nieuwe regering in 2001 op gang 
gekomen. De bedrijfsomgeving is sindsdien enorm verbeterd. Recent onderzoek wijst echter 
uit dat er nog steeds grote barrières zijn (EBRD, 2007 (2): 6-7). Aangezien het land in de 
vorige paragrafen op geen enkel onderdeel opvallend hoog scoorde valt het af. Naast Servië 
valt ook Albanië af. Uit de vorige paragraaf bleek dat de FDI voorraad slechts 1.284 miljoen 
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US dollar bedraagt. Dit is voor een deel te verklaren door de kleine omvang van het land, 
maar het blijft relatief weinig. Daarnaast bezit het land niet opvallend rijke inwoners en scoort 
het hier op stabiliteit middelmatig. Azerbeidzjan en Oekraïne zijn de overgebleven landen. 
Azerbeidzjan bezit een aantal negatieve punten ten opzichte van Oekraïne. Zo ligt het land 
verder weg, heeft het een stuk minder inwoners en gaat een veel hoger percentage van het 
FDI naar de energiesector. Daarnaast heeft het land in 2006 een negatieve FDI instroom 
gekend. Oekraïne lijkt met haar marktpotentieel, met haar geografische positie, met haar 
WTO-lidmaatschap en relatie met de EU aantrekkelijk te zijn voor zowel verticaal als 
horizontaal FDI. Oekraïne wordt derhalve ook meegenomen in de volgende fase.   
 
 

4.6 Conclusie 

Dit hoofdstuk had als doelstelling om een aantal aantrekkelijke landen uit ‘het nieuwe 
Europa’ voor buitenlandse investeerders te selecteren. Op basis van de verworven inzichten 
zijn drie GOS-landen (Rusland, Oekraïne en Kazachstan) en een Balkanland (Kroatië) 
gekozen. Rusland en Kazachstan scoren beide goed wat betreft BBP en FDI per hoofd van 
de bevolking. Hierdoor zijn ze interessant voor horizontaal FDI. Daarnaast scoren ze goed 
op stabiliteit wat ten gunste komt voor alle investeringen, maar vooral voor verticaal FDI. Op 
openheid en integratie scoren ze minder goed, maar op deze criteria bleek geen enkel land 
echt slecht te scoren. Oekraïne bleek relatief geen welvarende bevolking te bezitten, maar 
bleek met haar compactheid en inwoneraantal wel een enorm marktpotentieel te hebben. 
Daarnaast is dit een buurland van de EU en scoort het goed wat betreft openheid en 
integratie, wat het aantrekkelijk maakt voor verticaal FDI. Kroatië bleek in dit hoofdstuk op 
alle onderdelen goed te scoren. Het bezit de hoogste FDI voorraad en BBP per capita, ligt 
dichtbij Brussel, scoort goed op openheid en integratie en is stabiel te noemen. Alleen het 
lage inwoneraantal verlaagt het marktpotentieel.  
Het lijkt erop dat hier vier zeer verschillende landen zijn gekozen wat deze studie extra 
interessant maakt. De concepten en de relaties tussen de concepten transitie, 
vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen zullen hierdoor flink kunnen verschillen 
tussen de landen.  
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Fase 3: analyse transitieprocessen 
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Hoofdstuk 5 Transitie 

5.1 Inleiding 

Het doel van deze derde fase is om inzicht te krijgen in de transitieprocessen van de landen 
die in de vorige fase zijn geselecteerd. In het theoretische kader is naar voren gekomen dat 
transitie (van een socialistisch systeem naar een kapitalistisch systeem) een belangrijke 
invloed heeft op en vorm geeft aan het vestigingsklimaat in landen en regio’s. Verder kwam 
naar voren dat drie factoren grotendeels de aard van een transitie bepalen, te weten de 
begincondities, het politieke beleid en de rol van externe adviseurs en financiers. In dit 
hoofdstuk wordt per land ingegaan op het transitieproces en deze achterliggende factoren. 
Een dergelijke analyse verschaft inzichten in de ontwikkeling van het vestigingsklimaat, het 
huidige vestigingsklimaat en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het betreft hier het 
eerste deel van het theoretisch model. 
 

 
 
In paragraaf 5.2 wordt allereerst ingegaan op het socialistische verleden van de vier landen. 
Dit verleden heeft in sterke mate de begincondities bepaald en daarmee de aard van de 
transities gekenmerkt. De drie geselecteerde GOS-landen Rusland, Oekraïne en Kazachstan 
hebben een ‘gezamenlijk’ verleden in de Sovjet-Unie en hierdoor lijken hun begincondities 
sterk op elkaar. Als gevolg kennen hun transitiepaden ook veel overeenkomsten. Dit heeft 
vooral betrekking op de eerste transitiejaren, omdat dan de begincondities het minst 
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veranderd zijn. Kroatië, een voormalige republiek van Joegoslavië, vormt een uitzonderlijk 
geval. De transitiepaden van alle vier de landen, zijn grofweg op te splitsen in twee periodes: 
de jaren negentig van de 20ste eeuw en de 21ste eeuw. Deze twee periodes vormen de derde 
en vierde paragraaf. De GOS-landen worden vanwege de vele overeenkomsten in de eerste 
transitiejaren, in paragraaf drie gezamenlijk behandeld. Dit geldt minder voor de tweede 
transitieperiode en daarom worden ze hier afzonderlijk behandeld.  
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5.2 Achtergrond 

In deze paragraaf worden de belangrijkste begincondities van de vier geselecteerde landen 
uiteengezet. In het theoretische kader is naar voren gekomen dat de situatie aan het begin 
van de transitie in grote mate het af te leggen transitieproces determineert. Niet alleen de 
begincondities, maar ook de veranderingen tijdens de transitie (het pad) hebben invloed op 
het nog af te leggen transitiepad. Keuzes die in het verleden zijn gemaakt bepalen mede de 
keuzes die in het heden gemaakt worden (padafhankelijkheid).  
 

5.2.1 Sovjet-Unie 
De Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (USSR) was van 1922 tot 1991 een 
statenunie in het oosten van Europa. De USSR bestond uit vijftien republieken waaronder de 
Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR), de Oekraïense 
Socialistische Sovjetrepubliek en de Kazachse Socialistische Sovjetrepubliek. De enige 
politieke partij die was toegestaan was de Communistische Partij van de Sovjet-Unie 
(CPSU). Aan het hoofd van deze partij stond de secretaris-generaal, de machtigste man van 
de USSR. De CPSU regeerde vanuit het Kremlin, gevestigd in de hoofdstad Moskou, over 
de gehele unie. Naast het centrale bestuur had elke republiek, op de RSFSR na, haar eigen 
Communistische Partij. De administratieve eenheden van de RSFSR stonden onder direct 
gezag van de CPSU. De economische en politieke zaken van de republieken waren van een 
lagere prioriteit dan die van de overheid van de USSR. Alle activiteiten van de republieken 
werden gecontroleerd en, als het nodig was, verbeterd van bovenaf (Cole & German, 1970: 
19-24; Lavigne, 2006: 4-5). Deze centralisatie van macht was ook terug te vinden in het 
economische systeem. De economie werd, grotendeels vanuit het Kremlin, planmatig 
aangestuurd. De staat had alle productiefactoren en bezit en het alleenrecht om goederen en 
diensten te verstrekken (zie paragraaf 3.3).  
 
De afzonderlijke republieken moeten hier gezien worden als subsystemen van het grotere 
systeem (de Sovjet-Unie). Het Kremlin legde immers bepaalde wetten en regels op aan de 
deelrepublieken en bepaalde mede het economische en politieke beleid. Omdat de 
republieken verbonden waren aan het grotere systeem waren ze sterk onderling afhankelijk. 
Hier moet bijvoorbeeld gedacht worden aan handel. Ondanks deze verbondenheid en 
relaties bezat elke republiek wel haar eigen kenmerkende economische en sociale structuur 
die voor unieke begincondities hebben gezorgd (en een unieke transitie). De belangrijkste 
structuren van de republieken worden hieronder besproken. De onderlinge afhankelijkheid 
tussen de republieken (vooral op economisch vlak) komt ook naar voren. 
 
De RSFSR vormde de grootste, machtigste en welvarendste deelrepubliek van de Sovjet-
Unie. Door deze leidende positie waren de communistische structuren binnen deze republiek 
zeer diep ingeworteld. Iets meer dan de helft van de totale populatie van de USSR leefde in 
1989 in de RSFSR. Zoals op figuur 5.1 te zien is concentreerde deze populatie zich in het 
Europese gedeelte. Binnen dit gedeelte vormde Moskou het belangrijkste centrum. De 
economie van de RSFSR was, vergeleken met de andere republieken uit de unie, het meest 
ontwikkeld. Meer dan 60% van de Sovjetindustrie en meer dan 90% van de energiebronnen 
(vooral in Siberië en het verre oosten) bevonden zich binnen Rusland (MSN Encarta Winkler 
Prince Encyclopedie; Cornia & Popov, 2001: 32). Sint-Petersburg en Moskou vormden de 
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meest geürbaniseerde regio’s binnen de USSR. Ze waren centra voor economie, 
administratie, hogere educatie, wetenschap en cultuur. Het spoorwegennetwerk van de unie 
richtte zich op en concentreerde zich in deze regio’s (zie figuur 5.2). Omdat deze regio’s over 
weinig eigen grondstoffen beschikten, bevond zich hier vooral lichte industrie. Het succes 
van deze industrie zat hem vooral in het toevoegen van waarde aan geïmporteerde 
materialen. Deze materialen kwamen voor een groot deel uit de Oeral. De Oeral regio was 
ook geürbaniseerd maar werd niet gedomineerd door één groot centrum. Samen met de 
Donets-Dnepr regio in Oekraïne vormde de Oeral de belangrijkste regio in de Sovjet-Unie 
voor de productie van ijzer, staal en zware machinebouw. Deze zware industrie was vrijwel 
volledig afhankelijk van kool afkomstig uit andere regio’s (voornamelijk Kazachstan) (Cole & 
German, 1970: 261-268; Methieson, 1975: 225-250).  
 
Oekraïne was, na Rusland, de belangrijkste en welvarendste deelrepubliek van de Sovjet-
Unie. Geografisch had het een zeer voordelige positie: dicht bij Moskou en Sint Petersburg. 
Oekraïne was naast de RSFSR, de enige republiek die meer dan 10% van de totale 
populatie van de unie binnen haar grenzen had (namelijk 18%). Deze 18% produceerde 
maar liefst 25% van het BBP van de unie. Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, was na Moskou 
en Sint-Petersburg de grootste stedelijke agglomeratie binnen de unie. Onder het strakke 
bewind van Stalin (1928-1953) ontwikkelde de industrie zich in een rap tempo en daarnaast 
nam de agrarische output, dankzij collectivisatie, flink toe. Dit strakke beleid ging gepaard 
met zuivering van en met terreur richting het Oekraïense volk. Vele miljoenen Oekraïners 
kwamen in deze tijd om van de honger, werden geëxecuteerd of werden naar strafkampen 
gestuurd. De vernietigde populatie werd ’vervangen’ door migranten uit Rusland die zich 
vooral in de dorpen rond de oostelijke regio’s vestigden. Ondanks deze verschrikkingen was 
de collectivisatie er mede verantwoordelijk voor dat Oekraïne uitgroeide tot een belangrijke 
voedselbron. Het produceerde gemiddeld een kwart van de totale agrarische output binnen 
de USSR.) (MSN Encarta Winkler Prince Encyclopedie). 
 
De regio Donets-Dnepr, in het oosten van Oekraïne, behoorde tot de best presterende 
regio’s in de unie wat betreft urbanisatie en industrialisatie. De sterkte van deze regio lag in 
haar kolen, ijzererts en gasvoorraden en in haar, voor die tijd, relatief moderne industrie. Het 
verschil met het westen van de republiek was aanzienlijk. Omdat dit deel meerdere malen 
van hand wisselde (Nazie-Duitsland, Polen), was het minder geïntegreerd in het 
Sovjetsysteem. De nabijheid van de westerse grens van de USSR maakte het strategisch 
kwetsbaar en minder aantrekkelijk voor belangrijke investeringen. De economie was hier 
hoofdzakelijk gericht op landbouw. Grootschalige industrie concentreerde zich alleen rondom 
de steden Kiev en Lvov. In het zuiden van het land vormden Odessa, Mykolajiv en Cherson 
(alle drie havensteden aan de Zwarte Zee) de belangrijkste en enige centra van industrieel 
belang (Cole  & German, 1970: 277-281; Methieson, 1975: 197-216). 
 
Kazachstan was na Rusland de grootste republiek binnen de USSR, maar daarnaast ook de 
dunst bevolkte republiek. In figuur 5.1 is te zien dat de bevolking zich in de noordelijke en 
zuidelijke gebieden concentreerde. Het midden was, dankzij de aanwezige woestijn, veel 
minder bevolkt. Tijdens de beginjaren van de USSR leefde het merendeel van de Kazachen 
een nomadisch bestaan en was er amper sprake van economische ontwikkeling. Het land 
beschikten niet, zoals andere gebieden in de USSR, over waterwegen die een vroege 
economische penetratie konden ondersteunde. Onder het bewind van Stalin werd de 
landbouw binnen de republiek gecollectiviseerd. Dit bracht ook hier enorme terreur en 
hongersnoden met zich mee waardoor miljoenen Kazachen het leven verloren. Wel werd 
Kazachstan hierdoor een belangrijke bron voor voedsel. Liefst 20% van de totale agrarische 
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productie binnen de USSR kwam uit Kazachstan (evd.nl). Daarnaast vormde de republiek 
ook een belangrijke bron voor grondstoffen. Zo leverde het bijvoorbeeld kool en ijzererts aan 
de staalfabrieken in de Oeral. Door de aanleg van spoorwegen en wegen werd Kazachstan 
één van de snelst groeiende republieken binnen de unie. Er ontstonden grote steden langs 
de nieuwe infrastructuur, de landbouw werd extensiever, meer bronnen werden aangeboord 
en de industrie, voornamelijk in het noorden en oosten, begon zich in een rap tempo te 
ontwikkelen. De stad Qarağandı vormde het belangrijkste centrum van deze industrie. Bij de 
mijnen rondom de stad, werden grote ijzer- en staalfabrieken gebouwd. Almaty, de hoofdstad 
van de republiek, ontwikkelde zich dankzij de aanleg van de Turkestan-Siberische spoorlijn 
tot een belangrijk cultureel en economisch centrum. Mede door deze economische groei 
trokken steeds meer migranten de republiek in. Deze trend zorgde ervoor dat er op een 
gegeven moment meer Russen dan Kazachen in de republiek woonden (voornamelijk in het 
noorden) (Cole  & German, 1970: 283-284; Methieson, 1975: 250-260; Ertz, 2005: 10-11). 
 
Uit bovenstaande uiteenzetting wordt duidelijk dat niet alleen de republieken, maar ook de 
regio’s binnen de republieken een eigen kenmerkende economische en sociale structuur 
bezitten. Deze regionale subsystemen zijn onderling met elkaar verbonden en van elkaar 
afhankelijk. De lichte industrie rondom Moskou en Sint-Petersburg die afhankelijk is van de 
import van grondstoffen uit de Oeral is hier een voorbeeld van. Het komt er op neer dat er op 
elk schaalniveau (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal en globaal) unieke structuren en 
processen voorkomen die in relatie staan met structuren en processen op andere 
schaalniveaus. De overgang van het communistisch systeem naar een kapitalistisch 
systeem heeft hierdoor ruimtelijk zeer verschillende uitwerking. De dynamische regio’s 
Moskou, Kiev en Sint-Petersburg hebben minder problemen met de transitie dan afgelegen, 
grondstofarme regio’s die vrijwel volledig afhankelijk zijn van één of enkele staatsfabrieken 
(die tevens vaak niet meer renderen in een markteconomie).  
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Figuur 5.1   Populatie Sovjet-Unie 

 
Bron: University of St Andrews, te vinden op: http://www.st-andrews.ac.uk/~pv/courses/imprus/maps.html 
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Figuur 5.2   Spoorwegnetwerk Sovjet-Unie 

 
Bron: http://map.primorye.ru/raster/maps/commonwealth/soviet_union_rel_1986.asp?l=eng 
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5.2.2 Joegoslavië  
Joegoslavië, met als hoofdstad Belgrado, was tussen 1943 en 1992 een socialistische 
federatie die grotendeels onder leiding van Josip Broz Tito is opgebouwd. De federatie 
bestond uit zes republieken, waaronder de Socialistische Republiek Kroatië. In het begin 
vormde Joegoslavië een alliantie met de Sovjet-Unie. Stalin wilde dat de Joegoslavische 
economie werd gekoppeld aan die van de USSR en aan die van de rest van Oost-Europa. 
Tito weigerde echter elke maatregel die de onafhankelijkheid van zijn staat zou aantasten. 
Uiteindelijk werden alle banden met de Sovjet-Unie in 1948 verbroken. Na deze breuk 
ontwikkelde Joegoslavië haar eigen vorm van communisme: het marktsocialisme (Lavigne, 
2006: 25-27). Het belangrijkste verschil tussen het marktsocialisme en een planeconomie is 
dat in een marktsocialistisch systeem de allocatie van goederen en diensten via een 
gedeeltelijk vrije markt plaats vond (zie paragraaf 3.3). 
 
Onder Tito transformeerde Joegoslavië in een gemiddeld ontwikkelde maatschappij met een 
economie gebaseerd op landbouw en industrie. In 1918 was 75% van de populatie primair 
bezig met de landbouw. In 1980 was dit nog maar 20%. Ondanks deze vooruitgang overwon 
de economie nooit de regionale verschillen wat betreft ontwikkeling en welvaart. De 
noordelijke republieken Slovenië en Kroatië, samen met de noordelijke provincie van Servië 
(Vojvodina), waren relatief ontwikkeld en welvarend. De kern van Servië (zonder Vojvodina 
en Kosovo) was minder ontwikkeld. De zuidelijke republieken Montenegro en Macedonië, 
samen met de Servische provincie Kosovo, hadden nog altijd een economie die grotendeels 
op de landbouw was gericht. Dit contrast tussen noord en zuid was een constante bron voor 
nationale spanningen en politieke conflicten. Na de dood van Tito (1980) viel de federatie vrij 
snel uit elkaar (Terterov & Bojanic, 2005: 1-5; MSN Encarta Winkler Prince Encyclopedie).  
 
Voor de Tweede Wereldoorlog vormde landbouw de belangrijkste bedrijvigheid in Kroatië. In 
de jaren zestig en zeventig groeide de industrie echter gigantisch. In dezelfde tijd 
ontwikkelde de kustregio zich tot een belangrijke internationale toeristenbestemming. De 
hoofdstad Zagreb vormde het centrum van de industrie. Verder concentreerde de rest van de 
urbane bevolking zich in de steden Split (een zeehaven), Rijeka (ook een zeehaven) en in 
het agrarische en industriële centrum Osijek. De output per capita lag in Kroatië ongeveer 
1/3 hoger dan het gemiddelde in Joegoslavië (Terterov & Bojanic, 2005: 1-5; MSN Encarta 
Winkler Prince Encyclopedie). 
 
De regionale verschillen (subsystemen) binnen Joegoslavië hebben duidelijk hun invloed 
gehad op de transitiepaden. De meer ontwikkelde en welvarende republieken Slovenië en 
Kroatië hebben op dit moment een duidelijke voorsprong op de andere republieken. Slovenië 
is volgens de Verenigde Naties zelfs al klaar met het transitieproces. Het land is lid van de 
EU en heeft de euro als betaalmiddel.  
 

5.2.3 Transitie-indicatoren 
Het EBRD heeft een set van indicatoren ontwikkeld om de vooruitgang van landen in het 
transitieproces te meten. De meetschaal voor de indicatoren variëren van 1 tot 4+, waarbij 1 
staat voor weinig of geen verandering van een centrale planeconomie en 4+ voor een 
geïndustrialiseerde markteconomie. De scores in figuur 5.3 komen uit het jaar 1990. De 
relatief goede uitgangspositie van Kroatië aan de start van de transitie (dankzij het 
marktsocialisme) is goed zichtbaar.  
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Figuur 5.3 Transitie-indicatoren, 1990 

 
Bron: EBRD, 2009 
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Figuur 5.4   Voormalig Joegoslavië 

 
Bron: Verenigde Naties 
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5.3 Eerste periode van transitie: de jaren negentig 

Nu grofweg duidelijk is hoe de begincondities er in de geselecteerde landen uit zagen wordt 
in deze paragraaf ingegaan op de aard van de transitie in de eerste periode. De eerste 
transitiejaren zijn het zwaarst geweest voor de landen. Oude systeemfuncties moesten 
worden afgebroken of worden geherstructureerd. Om de aard van de transities te begrijpen 
wordt gekeken naar de invloed van de begincondities, het gevoerde politieke beleid en naar 
de rol van externe financiers en adviseurs.  
 

5.3.1 Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
Na het plotseling uiteenvallen van de Sovjet-Unie raakte de gehele regio in beroering. 
Direct na de teloorgang van de unie werd de Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
opgericht. Echter, dit is altijd maar een zwakke organisatie geweest en de meeste staten 
probeerden, via politiek beleid, hun eigen transitiepad te kiezen. De aard van de transities, 
met name in de eerste jaren, is wel in sterke mate bepaald door het gezamenlijke 
Sovjetverleden en kent daardoor sterke overeenkomsten. Om deze reden worden de 
belangrijkste problemen en positieve punten hier gezamenlijk behandeld. Om de verschillen 
ook duidelijk te maken wordt af en toe ingegaan op de individuele landen.  
 
De voormalige Sovjetrepublieken erfden, dankzij de jarenlang gehanteerde planeconomie, 
een onevenwichtige economie. De industrie was weliswaar omvangrijk, maar werd 
gekenmerkt door grote en oude bedrijven die zich voornamelijk bezig hielden met het 
winnen van energie en andere delfstoffen, met de productie van staal en andere zware-
industrieproducten en met de productie van wapens. Deze onevenwichtige concentratie op 
zware industrie zorgde ervoor dat de economie niet in staat was om op behoorlijke schaal 
consumentenproducten te produceren. Daarnaast lag het technologische niveau meestal 
ver onder dat van het Westen, hadden de meeste ondernemingen overdreven veel 
werknemers in dienst en waren de vestigingslocaties vaak niet rationeel ten aanzien van 
toeleveranciers en afzetmarkten. De enige oplossing was herstructurering. Zoals in het 
theoretische kader naar voren is gekomen, brengt dit proces enorme kosten met zich mee. 
Veelvuldig vielen er ontslagen en moesten oude Sovjetbedrijven hun deuren sluiten. Deze 
kosten konden, zoals in de vorige paragraaf is aangehaald, sterk per regio verschillen. 
Regio’s waarbij de economische structuur in de Sovjettijd gedomineerd werd door 
bijvoorbeeld een oud militair-industrieel complex of door verouderde industrieën hebben het 
veel moeilijker dan grondstofrijke regio’s of commerciële centra. In figuur 5.5 is te zien hoe 
hard het BBP van de landen per jaar daalde. Vooral de enorme daling van het Oekraïense 
BBP is opvallend.  
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Figuur 5.5  Jaarlijkse verandering BBP (in %) 

 
Bron: EBRD 
 
Ook hadden alle GOS landen zwaar te leiden onder het uiteenvallen van bestaande 
handelspatronen. In de vorige paragraaf kwam naar voren dat veel productieprocessen 
geografisch over de republieken en de regio’s binnen de republiek verdeeld waren en dat 
het westen van Rusland (de regio’s Moskou en Sint-Petersburg) hierin het middelpunt 
vormde. Na het uiteenvallen van de USSR, het grotere overkoepelende systeem, werden 
handelspatronen veelvuldig doorbroken en verstoord door economische achteruitgang, 
hervormingen, tarief- en valutabarrières en de voorkeur van vele exporteurs (zoals de 
Russische olie- en gasindustrie) om hun producten op markten buiten de GOS te verkopen. 
Deze uiteenvallende handelsrelaties zorgden ervoor dat bedrijven belangrijke afzetmarkten 
zagen verdwijnen en dat de toelevering van grondstoffen of halffabricaten niet meer zeker 
was. Dankzij de slechte kwaliteit en inefficiënte productiemethodes konden de bedrijven 
vaak ook niet concurreren op globale markten. Daarom daalde de industriële output in de 
beginjaren dan ook significant (zie figuur 5.6) (Meas, 1997: 13-14). Een goed voorbeeld 
hierbij betreft de Oekraïense industrie. De kunstmatig laag gehouden importprijs voor 
energie tijdens de Sovjet-Periode was voor Oekraïne een stimulans om in energie-
intensieve industrieën te specialiseren. Echter, na de val van de USSR heeft Rusland 
stelselmatig de energieprijs voor Oekraïne verhoogd. Deze toenemende kosten zorgden 
ervoor dat sommige producten te duur werden om te produceren. Daarnaast leidde het 
uiteenvallen van de USSR ook tot een daling in vraag van Oekraïense producten. De 
relatief slechte kwaliteit van de producten en zware internationale concurrentie blokkeerde 
de toegang tot de globale markt. Dit alles leidde tot een enorme daling in productie (OECD, 
2007: 28-29). In Kazachstan werd dit probleem extra versterkt door de onevenwichtige 
infrastructuur. Zoals in de vorige paragraaf duidelijk werd, is deze infrastructuur grotendeels 
in de Sovjet-Periode opgebouwd en mede hierdoor sterk gericht op Rusland. Dit maakte het 
voor het land extra moeilijk om een onafhankelijke economie op te bouwen. Het feit dat het 
land weinig rivieren kent en niet aan een zee grenst, versterkte dit probleem. Tot op de dag 
van vandaag is de economie van Kazachstan dan ook sterk verbonden en afhankelijk van 
de Russische economie. De export van de energie verloopt bijvoorbeeld bijna geheel via 
Russisch grondgebied (ECIPE, 2008: 2; Pomfred, 2005: 850-862).  
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Figuur 5.6  Verandering in jaarlijkse industriële output (in %) 

 
Bron: EBRD 

 
Een ander probleem betrof de gebrekkige kennis over een vrije markteconomie en 
democratie. Veelvuldig vielen staatsbedrijven in handen van managers uit de Sovjettijd. 
Echter, dit management was absoluut niet geschoold in de kennis die noodzakelijk is voor 
het goed functioneren van een bedrijf in een kapitalistisch systeem. Swean zegt hierover 
het volgende (2005):  
‘Strategisch management, met bijvoorbeeld de waardeketen, de portfolio - en de risico - 
analyse, begrippen als 'outsourcing'  versus verticale integratie, product - en  
marktontwikkeling en concurrentievoordeel waren de gemiddelde manager volkomen 
vreemd. Ze hielden zich meer bezig met het tevreden houden van de vakbonden door 
ontslagen uit te stellen en met behulp van corrupte praktijken het niet betalen van de hoge 
belastingaanslagen.’  
Daarnaast ontbrak het bij de politieke elite aan de kennis over het functioneren van een 
staat in een markteconomie en over het goed leiden van een transitieproces. Ook al 
speelden organisaties als het IMF en de Wereldbank een belangrijke adviserende rol, toch 
duurt het vaak jaren eer de politici het gedachtegoed van het nieuwe systeem onder de knie 
hadden. Tot slot begrepen de werkende bevolking en de studenten vaak hun eigen 
belangen niet bij verkiezingen. Deze afhankelijkheid zorgde ervoor dat er een populistische 
variant op democratie ontstond (Zlenko, 2005)). 
 
Ook werd het merendeel van de voormalige Sovjetrepublieken onafhankelijk zonder 
moderne natie en staat. Het transitieproces naar democratie en markteconomie werd 
daarom vergezeld met de opbouw van een staat en een natie. Dit punt is voornamelijk van 
toepassing op Oekraïne en Kazachstan. In deze landen leefden grote groepen Russen 
waarbij het nationale gevoel zwak was. Zonder nationale identiteit is het moeilijk om een 
democratie op te bouwen en in stand te houden (Kuzio, 1998: 232). De eerste president 
van Oekraïne, Leonid Kravtsjoek, legde in zijn ambtstermijn daarom vrijwel volledig de 
nadruk op de opbouw van de Oekraïense natie. Stabiliteit, eenheid en consensuspolitiek 
kregen hierdoor vaak de prioriteit boven de zo belangrijke politieke en economische 
hervormingen (Kuzio, 1998: 232-233). In Kazachstan probeerde president Noersoeltan 
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Nazarbajev het nationale gevoel te versterken door Kazachs tot officiële taal te maken. 
Tevens liet hij in de grondwet opnemen dat de president een Kazachs-sprekende moest 
zijn. Tegen beide bepalingen maakten de etnische Russen, voornamelijk woonachtig in de 
noordelijke regio’s, ernstig bezwaar. Ook ondersteunde de president, net zoals in andere 
voormalige Sovjetrepublieken, onderzoek naar de negatieve rol van collectivisatie en ander 
Sovjetbeleid in de historie van de republiek. Daarnaast hield hij orde door protesten hard de 
kop in te drukken en door de hoofdstad meer naar het Russische noorden te verplaatsen 
(loc.gov; evd.nl) .  
 
Eén van de grootste problemen, was het feit dat er in de meeste nieuwe staten een zeer 
corrupt regime ontstond. Om deze reden kon een klein groepje, vaak voormalige 
Sovjetelite, dankzij louche deals met regeringsbeambten enorm rijk en machtig worden. 
Deze tycoons, beter bekent als oligarchen, wisten uitstekend om te gaan met de regels 
van de corrupte en wetteloze post-Sovjet economieën. Tijdens het privatiseringsproces 
vergaarden ze hun grootste rijkdom. De belangrijke staatsbedrijven vielen voor zeer weinig 
geld (of zelfs kosteloos) in handen van de oligarchen. Om hun winst verder te 
maximaliseren werden hervormingen en deregulerende maatregelen zoveel mogelijk 
tegengewerkt. Deze maatregelen zouden namelijk alleen maar hun monopolieposities 
aantasten. In het begin van 2000 hadden 17 oligarchen in Rusland maar liefst 70% van de 
economie in handen (russia.nl). In Kazachstan werd in 2004 meer dan 80% van de 
economie gecontroleerd door 10 megabedrijven. Daarnaast wordt de Kazachse president, 
Noersoeltan Nazarbajev, gezien als de ultieme oligarch in de post-Sovjetrepublieken in 
Centraal-Azië. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan één miljard US dollar aan 
olieopbrengsten heeft weggesluisd naar buitenlandse banken. Tevens heeft hij de 
belangrijkste winstgevende ondernemingen bij het privatiseringsproces aan zijn familieleden 
en vrienden ’geschonken’ (eurasianet.org). In het boek ‘Transition: the First Decade’ schrijft 
Anders Aslund (2001: 287-390) het volgende over de oligarchische structuur in Oekraïne:  
’In Oekraïne bestond er een stalen driehoek tussen de regering, zakenlieden en 
parlementariërs, die allemaal voor maximale regulatie en staatsingrepen zijn om zo 
corruptie en ‘rent-seeking’ gedrag te maximaliseren. Deze economisch-politieke structuren 
verstoorden het functioneren van de nieuwe staat. De administratie van de staat 
functioneerde amper, de macht binnen de staat was enorm gecentraliseerd en de 
verantwoordelijkheid onder ambtenaren was enorm versnipperd. Reorganisatie was de 
enige oplossing, alleen werd dit tegengewerkt. Het gevolg was dat de burgers weinig meer 
van de staat verwachtten. Ze probeerden slechts te overleven op hun landbouwgrond’.  
Het moge duidelijk zijn dat dit corrupte regime in combinatie met de oligarchische structuren 
een zeer belangrijke negatieve terugkoppeling vormde. Zeker aangezien de politiek een 
belangrijke invloed heeft op de aard van de transitie. Overigens is hier duidelijk een relatie 
te zien tussen de begincondities en het gevoerde politieke beleid. Voormalige Sovjetelite 
wisten dankzij de in de Sovjettijd opgebouwde netwerken aan de macht te komen.  
 
Terwijl de oligarchen hun welvaart zagen groeien, verkeerde de rest van de bevolking vaak 
in armoede. In 1995 leefde in Oekraïne 31,7% van de bevolking onder de armoedegrens 
die de Wereldbank heeft opgesteld. In Rusland bedroeg dit in 1994, 30,9% en in 
Kazachstan in 1997, 34,6% (Wereldbank, 2000: 280-281). Deze percentages konden 
ruimtelijk uiteraard enorm verschillen. Gebieden waar de economische structuur het meest 
onevenwichtig was, bezaten de hoogste armoede percentages.  
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Het enorme verschil tussen winnaars en verliezers, de opkomst van georganiseerde 
criminaliteit, verslechterende sociale diensten, en ‘verstoord kapitalisme’ leidden tot 
publieke twijfels over de wenselijkheid van een markteconomie. Tijdens de Russische 
presidentsverkiezing van 1996 was de communistische partij dan ook immens populair. 
Echter, met behulp van de oligarchen wist de al zittende president Boris Jeltsin de 
verkiezingen te winnen. Enkele oligarchen kregen als beloning belangrijke posities binnen 
de regering (Treisman, 2000). In Oekraïne speelden de oligarchen dezelfde rol bij de 
herverkiezing van president Koetsjma in 1998 (Hamilton &  Mangott, 2007: 38). In 
Kazachstan was al lang geen sprake meer van democratische verkiezingen. President 
Nazarbajev trok steeds meer macht naar zich toe en begon steeds meer autoritaire 
neigingen te vertonen. Internationaal werd en wordt hij bekritiseerd voor het onderdrukken 
van oppositiepartijen, het traag aanpakken van de wijdverspreide corruptie, het houden van 
oneerlijke verkiezingen en voor het aan banden leggen van de vrijheid van meningsuiting 
(Library of Congress, 2006: 2; loc.gov). 
 
In een economisch klimaat dat wordt gedomineerd door oligarchen is het voor de 
middenklasse enorm moeilijk om zich te ontplooien. De oligarchen deden er alles aan om 
concurrentie te voorkomen en, als dit niet lukte, uit te schakelen. Het percentage bedrijven 
dat toetrad tot de markt en van bedrijven dat de markt verliet was dan ook extreem laag. Bij 
het proces ‘’creative destruction’’ ligt dit percentage juist hoog en dit proces is van 
cruciaal belang voor transitielanden. Het zorgt ervoor dat oude inefficiënte bedrijven 
plaatsmaken (‘destruction’) voor nieuwe (creatievere) efficiëntere bedrijven. Deze nieuwe 
bedrijven zijn beter toegerust voor het nieuwe systeem en zorgen daardoor ook voor 
verdere ontwikkeling van dit nieuwe systeem. Ze introduceren nieuwe management- en 
productiemethodes, nieuwe technologieën en ze zorgen voor een betere allocatie van 
grondstoffen. Bovendien draagt een brede onafhankelijke middenklasse bij aan het goed 
functioneren van een democratie. Deze groep heeft een hoge mate van politiek bewustzijn 
en vormt daarmee de sociale ondersteuning voor democratische politiek en democratische 
politici (OECD, 2007: 43). Als het proces van ‘’creative destruction’’ op gang komt vormt het 
een van de belangrijke positieve terugkoppelingen in het transitieproces.  
 
Naast al deze problemen zijn er echter ook belangrijke positieve punten voor de landen uit 
de jaren negentig te benoemen. Zo wisten bijvoorbeeld alle drie de landen hun macro-
economie (gedeeltelijk) te stabiliseren. De hyperinflatie werd halverwege de jaren 
negentig aan banden gelegd en ook het ontstane begrotingstekort was rond 2000 
teruggeschroefd naar acceptabele hoogte (Aslund, 2001: 372; ebrd.org).  
Daarnaast hadden de economische hervormingen tegen het einde van de jaren negentig in 
alle drie de landen behoorlijke resultaten behaald. Het oude, inefficiënte centrale 
planningssysteem was ontmanteld en kapitalistische economieën waren gecreëerd. Echter, 
de transformatie was uiteraard verre van compleet. In Rusland waren fundamentele 
elementen van de economische infrastructuur, zoals commerciële banken en commerciële 
wetten, rond 1999 niet of slechts gedeeltelijk geïntroduceerd. Deze gemengde resultaten 
waren voornamelijk het resultaat van de machtstrijd tussen hervormingsgezinde en 
conservatieve politici. (Heintz, 2000: 9). 
 
Bovendien raakten de landen steeds meer geïntegreerd in de wereldeconomie. 
Kazachstan is hier een goed voorbeeld van. Omdat dit land een binnenstaat is, en zelf te 
weinig geld bezat voor de aanleg van moderne infrastructuur, moest het wel internationale 
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samenwerking aangaan om de export van haar enorme hoeveelheid grondstoffen op te 
schroeven. In 1996 ondertekende het een overeenkomst betreffende een nieuwe 
oliepijpleiding die van het olieveld Tengis in West-Kazachstan naar de Zwarte Zee moest 
gaan lopen. In 1997 sloot Kazachstan belangrijke overeenkomsten met China en de 
Verenigde Staten op het gebied van olie- en aardgaswinning. De combinatie van de nieuwe 
pijpleiding en de overeenkomsten zorgden voor een significante toename in de export van 
olie (MSN Encarta Winkler Prince Encyclopedie). 
Deze integratie in de wereldeconomie kan worden gezien als een integratie in het globale 
systeem. De Sovjet-Unie is altijd een vrij gesloten systeem geweest. Echter, door het 
uiteenvallen van deze Unie moest het land zich wel aanpassen aan de omgeving. De 
structuren en processen van dit globale systeem hebben de laatste jaren duidelijk een 
positieve invloed op het systeem van Kazachstan (en Rusland). De enorme internationale 
vraag naar energie heeft geleid tot prijsstijgingen. Aangezien Kazachstan veel energie 
exporteert is er veel kapitaal het land binnen gekomen. De regio’s waar deze grondstoffen 
worden gewonnen profiteren het meest hiervan. Hier wordt wederom duidelijk hoe 
verbonden en afhankelijk systemen, op verschillende schaalniveaus, van elkaar zijn.  
 
Een belangrijk positief punt voor Oekraïne in deze eerste transitiejaren was de aanname 
van een nieuwe grondwet, die een parlementaire democratie garandeerde. Dit gebeurde 
relatief laat (1996) vanwege de twist tussen hervormingsgezinde en conservatieve politici. 
Deze nieuwe grondwet garandeerde de onafhankelijkheid van de jonge staat. Veel 
internationale criticaster hadden voorspeld dat Oekraïne kort na de onafhankelijkheid uit 
elkaar zou vallen (Aslund, 2001: 390-393).  
 
Een ander positief punt betrof de opkomst van de dienstensector die in de Sovjettijd 
amper aanwezig was. In de grootste steden ontstond een bankensector en dit, samen met 
de macro-economische stabilisatie, leidde tot een toenemende stroom aan FDI. Het feit dat 
de opkomst van dienstensector en zich in de steden concentreerde zorgden er echter wel 
voor dat het (ruimtelijke) gat tussen arm en rijk verder toenam.  
 

5.3.2 Kroatië 
Kroatië bezat in het begin van de jaren negentig, in tegenstelling tot Rusland, Oekraïne en 
Kazachstan, genoeg voorwaardes die voor een vlot transitieproces konden zorgen. Dankzij 
het marktsocialisme was de economie veel minder onevenwichtig dan in de Sovjet-Unie. De 
economie was open en bezat relatief ontwikkelde markten voor goederen en diensten. 
Tevens zorgden de goed geschoolde arbeiders en een redelijk hoog inkomen per capita 
voor een verdere versteviging van de uitgangspositie. Echter, de moeilijke afscheiding van 
Joegoslavië, dat samenging met een oorlog met Servië (1991-1995), verstoorde, in de 
eerste helft van de jaren negentig, in grote mate het transitieproces. Veel processen, zoals 
privatiseringen en ontwikkeling van marktinstituties, werden uitgesteld. Daarnaast raakte 
een groot deel van de infrastructuur, waaronder wegen en toeristische faciliteiten, zwaar 
beschadigd. Deze oorlogsschade leidde samen met het verlies aan markten binnen 
Joegoslavië, tussen 1990-93 tot een outputdaling van 40% (zie figuur 5.6). Daarnaast 
kampte het land met een hyperinflatie (1500%), liep de werkloosheid tijdens de oorlog op 
tot 17% en nam het budgettekort door de outputdaling en de uitgaven aan defensie en 
vluchtelingenopvang op (CPB, 2007: 13; Terterov & Bojanic, 2005: 4-11).  
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Desalniettemin werd de hyperinflatie door de introductie van een stabilisatieprogramma, al 
tijdens de oorlog aan banden gelegd (1,4%.Inflatie in 1994). De economie begon zich ook 
snel te herstellen en in 1994 vertoonde het land al zijn eerste groei (zie figuur 5.5). De rest 
van de jaren negentig bleef de economie zich expanderen op een kleine neergang in 1999 
na. De expansie was het gevolg van succesvolle hervormingen en privatiseringen en werd 
verder gekatalyseerd door leningen van het IMF en andere internationale organisaties. De 
expansie vond vooral plaats in de toeristische sector, de scheepsbouwindustrie en de 
handel (Terterov & Bojanic, 2005: 4-11). De regio’s die goed met de transitie wisten om te 
gaan lagen vooral in het noordwesten van het land. Daarnaast wisten regio’s met een grote 
urbane bevolking zich goed te redden.  
 
De transitie naar een democratisch systeem verliep minder goed. Direct nadat Kroatië weer 
controle had over de verloren regio’s werden parlementaire verkiezingen gehouden. Het 
oorlogssucces vergrootte de populariteit van de al zittende president Franjo Tudman en zijn 
Kroatische Democratische Unie (KDU). Hij en zijn partij boekten dan ook een grote 
overwinning. Ook al had de president veel macht met behulp van de grondwet, na zijn 
overwinning breidde hij dit uit. Zo versterkte hij bijvoorbeeld zijn grip op de media. De 
hervormingsgezinde oppositie was te zwak om weerstand te kunnen bieden tegen de KDU. 
In 1997 won Tudman met 61,4% van de stemmen wederom de presidentiële verkiezen. 
Echter, de ‘Organisation for Security and Cooperation Europe’ benoemde de verkiezingen 
ondemocratisch. Dit had een bredere impact. De autoritaire stijl van Tudman en de 
tegenwerking van het oorlogstribunaal in Den Haag, liet de EU beslissen om geen discussie 
te openen over mogelijk lidmaatschap (Terterov &  Bojanic, 2005: 7).  
 

5.3.3 Transitie-indicatoren 
In onderstaande grafiek is te zien hoe de landen tegen het einde van de eerste 
transitieperiode scoorden op de transitie-indicatoren van de EBRD. Ondanks de moeilijke 
jaren negentig maken de scores duidelijk dat het transitieproces vordering heeft gemaakt. 
De socialistische systemen zijn afgebrokkeld en de fundamenten van een kapitalistisch 
systeem zijn zichtbaar.  
Figuur 5.7  Transitie-indicatoren, 2000 

 
Bron: EBRD 
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5.4 Tweede periode van transitie: de 21ste eeuw 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen stonden de GOS landen er tegen het 
einde van de jaren negentig, in vergelijking met de Oostbloklanden en de Balkanlanden, 
slecht voor. De oorzaken hiervoor moeten vooral gezocht worden in de slechte 
begincondities en het politieke wanbeleid. De Aziatische financiële crisis in 1997 zorgde 
voor een verdere verslechtering van de situatie. Deze crisis had vooral een grote impact op 
Rusland, maar omdat de economieën uit de GOS nog in sterke mate afhankelijk waren van 
Rusland destabiliseerde de gehele regio. De Oekraïense economie kwam financieel op de 
rand van de afgrond te staan en de Kazachstaanse economie belandde in een recessie. 
Echter, de crisis bleek voor de landen een belangrijke ‘’wake-up call’’. De elite had eindelijk 
door dat het zo niet verder kon. Nog niet of halfdoorgevoerde hervormingen werden hierna, 
in alle drie de landen, in een versneld tempo doorgevoerd. Daarnaast kreeg de bevolking 
steeds meer door wat nou precies nodig is om een echte markteconomie en democratie op 
te bouwen. Mede dankzij deze ‘’wake-up call’’ begonnen de economieën van de GOS-
landen hoge groeicijfers te vertonen. In Kroatië hebben zich in de 21ste eeuw, ook veel 
positieve veranderingen afgespeeld. Deze veranderingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van 
de aanstelling van een nieuwe president. In alle vier de landen is dus het tempo en de 
omvang van de transitie in de 21ste eeuw significant toegenomen. 
 

5.4.1 Rusland 
In Rusland kwam Vladimir Poetin, na het vrijwillig aftreden van Jeltsin, na een eenvoudige 
verkiezingsoverwinning aan de macht. Onder het bewind van de nieuwe president 
veranderde er veel in Rusland. Poetin bracht stabiliteit en orde, maakte korte metten met de 
familiale traditie van de communistische partij en voer een koers van gematigde 
hervormingen. Ook herstelde hij, ten koste van de oligarchen, gedeeltelijk de macht van de 
staat. Op autoritaire wijzen gooide hij een aantal oligarchen in de gevangenis. Als reactie 
vluchtte een aantal naar het buitenland. Tussen de resterende oligarchen en Poetin 
ontstond een verbond: de oligarchen mochten hun geld houden als zij hem politiek zijn 
gang lieten gaan (Fedyukin, 2007; Aslund, 2007).  
 
De politiek van Poetin combineert twee tegenstrijdige lijnen. Aan de ene kant is hij 
voorstander van liberalisering van de economie. Zo heeft hij bijvoorbeeld privé-eigendom op 
de landbouwgronden ingevoerd, belastingen verlaagd en de bureaucratische druk op het 
midden- en kleinbedrijf gereduceerd. Dit beleid is mede de oorzaak geweest van het 
indrukwekkende economische herstel van Rusland. Onder zijn bewind groeide het BBP met 
70%. Aan de andere kant wordt Poetin beschuldigd van het vertonen van autoritaire 
praktijken. Zo bepaalde hij dat vanaf 2004 de president de gouverneurs van de 
deelgebieden kiest, in plaats van het volk. Ook politieke opponenten bij 
presidentsverkiezingen hebben vaak geen eerlijke kans. Voorbeelden zijn de vermeende 
ontvoering van presidentskandidaat Ivan Ribkin en de plotselinge belastingfraude van 
Yukos die naar boven kwam toen oligarch Michail Chodorkovski politieke aspiraties kreeg. 
Daarnaast worden betogingen en demonstraties tegen de regering door de oproerpolitie 
tegengewerkt en onderdrukt hij de persvrijheid. Al met al kan gezegd worden dat het 



 
 

71

democratische gehalte van Rusland in binnen- en buitenland in twijfel wordt getrokken. Bij 
de meerderheid van de Russen is hij echter populair omdat hij stabiliteit, welvaart en 
zelfrespect heeft gebracht (Fedyukin, 2007).   
 
Op 2 maart 2008 is Dimitri Medvedev, met 70% van de stemmen, verkozen tot opvolger van 
Poetin. De verkiezingen liepen niet geheel volgens democratische normen, maar 
waarschijnlijk had Medvedev anders ook gewonnen. Na de verkiezingen stelde Medvedev 
Poetin aan als premier. Velen denken dat Poetin op deze manier nog steeds de machtigste 
man in Rusland is, maar over hoe de machtsverhouding werkelijk ligt, kan allen 
gespeculeerd worden. Medvedev heeft de ambitie uitgesproken om de economie te 
vernieuwen en op een bredere basis te plaatsen. Ook wil hij de corruptie, die onder Jeltsin 
en Poetin bloeide, aan pakken. Daartoe is vooralsnog een werkgroep opgericht die de 
kwestie gaat bestuderen. Maar de grootste belofte is zijn voornemen om het midden- en 
kleinbedrijf tot bloei te brengen. Het economische klimaat wordt nog steeds gedomineerd 
door oligarchen en een onvoldoende functionerend banksysteem. Veel van de banken 
worden beheerst door ondernemers en oligarchen die banktegoeden gebruiken voor 
leningen aan bedrijven, die aan hen zijn verwant (AIV, 2008: 14; Flintoff, 2008).  
 
Het is moeilijk te zeggen hoe de toekomst van Rusland eruit zal zien. Het zal in ieder geval 
nog jaren duren eer de economie en het politieke stelsel volledig voldoet aan ‘Westerse’ 
maatstaven. De vraag is echter of Rusland überhaupt deze weg zal inslaan. Sommige 
mensen zijn bang dat Rusland terug zal vallen in een totalitaire eenpartijstaat. Volgens de 
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is deze kans echter zeer gering. De huidige 
politieke macht (Poetin-Medvedev) komt overigens voorlopig niet in gevaar. Hun partij, 
Verenigd Rusland, is met twee miljoen leden de eerste massabeweging sinds de 
Communistische Partij en telt driekwart van de 85 regionale gouverneurs tot haar leden 
(AIV, 2008: 13-14).  
 

5.4.2 Oekraïne 
Tegen het einde van 1999 verkeerde Oekraïne in een extreem onfortuinlijke positie. In 
vergelijking met de andere landen die hier behandeld worden, is het Oekraïense BBP het 
hardst gedaald. Aangezien de politieke en economische elite de belangrijkste negatieve 
terugkoppeling in het transitieproces vormden, zijn democratische verkiezingen de beste 
hoop op veranderingen. Bij verkiezingen worden oligarchen uitgedaagd, misschien tegen 
elkaar uitgespeeld en de oppositie heeft een veilige basis. In 1999 werden er in Oekraïne 
vrij oneerlijke verkiezingen gehouden. De winnaar was de al zittende president Koetsjma 
waardoor er geen verandering kwam in het regime. Wel hadden ze een sterke impact op de 
structuren in het land (Aslund, 2001: 393-394).  
 
Na de verkiezingen vormden 10 gematigde en rechtse partijen een hervormingsgezinde 
coalitie. Zij kwamen met Koetsjma overeen om Viktor Joesjtsjenko, de gerespecteerde 
hervormingsgezinde directeur van de Nationale Bank, te benoemen tot premier. 
Joesjtsjenko had zich toegelegd op een serie ingrijpende economische hervormingen die 
erop gericht waren de financiële markt gezond te maken, een einde te maken aan 
regeringssubsidies, de landbouw te privatiseren en een gezond investeringsklimaat te 
scheppen. Het lukte Joesjtsjenko gedeeltelijk om verandering teweeg te brengen. In 2001 
werd hij echter, na heftige klachten van de oligarchen ontslagen. Een andere belangrijke 
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verandering betrof de toenemende concurrentie voor de oligarchen. In 1998 werden een 
groot aantal belangrijke staatsbedrijven geprivatiseerd. Het waren voornamelijk de 
oligarchen die Koetsjma’s herverkiezingscampagne financierden die profiteerden van deze 
privatiseringen. Echter, in 2000 werden enkele belangrijke staatsbedrijven opgekocht door 
grote Russische ondernemingen. Vervolgens werden er in 2001 zes nutsbedrijven verkocht 
in een transparante veiling. Het effect, van dit grote aantal privatiseringen, was dat de 
belangen van de oligarchen begonnen te versnipperen waardoor de concurrentie toenam. 
Dit zorgde voor meer transparantie en minder corruptie. Het blijkt dat een benadering die er 
op gericht is om de concurrentie te verhogen effectief is in het reduceren van corruptie 
(Aslund, 2001: 394-396).  
 
In november 2004 ontstond er in Oekraïne een grote politieke crisis door onenigheid over 
de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens de oppositie onder leiding van de pro-
westerse Joesjtsjenko (voormalig premier) was er gesjoemeld met de uitslagen in het 
voordeel van de Russisch-gezinde Viktor Janoekovitsj. Ook internationale waarnemers 
constateerden massale fraude. De op het lokale/regionale opgezette protest resulteerde in 
de beroemde landelijke Oranjerevolutie. Na de revolutie volgden herverkiezingen die door 
Joesjtsjenko werden gewonnen. Opvallend was dat Joesjtsjenko in alle West- en Noord-
Oekraïense oblasten won, terwijl Janoekovitsj in alle Oost- en Zuid-Oekraïense oblasten 
won, waar vooral Russen wonen (Hamilton & Mangott, 2007: 39-41) .  
 
De brede basis van de Oranjerevolutie bleek een grote handicap te zijn in de eerste jaren 
van regeren. Het ondermijnde de eenheid en daardoor viel de coalitie binnen 9 maanden uit 
elkaar. De geplande hereniging na de parlementaire verkiezingen in 2006 mislukte ook. 
Daarnaast maakte de president nog enkele strategische fouten. Het niet uitvoeren van 
gemaakte beloftes tijdens de verkiezingen van 2004 en de niet transparante gasdeal met 
Rusland zijn hier voorbeelden van. De partij van Joesjtsjenko, ‘Ons Oekraïne’, verloor 
hierdoor veel stemmen tijdens de parlementaire verkiezingen. Uiteindelijk eindigde de partij 
derde, achter het Tymosjenko Blok en achter de Partij van de Regio’s (onder leiding van 
Janoekovitsj) (Hamilton & Mangott, 2007: 41-42).  
 
De eerste 15 maanden na de Oranjerevolutie werd door velen gezien als een tijd van 
verspilde kansen. De wanorde binnen het regime heeft ervoor gezorgd dat de beloofde 
radicale hervormingen grotendeels niet zijn uitgevoerd. De verkiezing van Joesjtsjenko was 
een overwinning voor democratische krachten, maar niet de definitieve uitschakeling van 
het oude regime. Janoekovitsj en de Partij van de Regio’s behaalden 44 en 32% van de 
stemmen in 2004 en 2006. Dit geeft aan dat deze politieke krachten een grote basis aan 
populariteit hebben. Deze populariteit is een indicatie dat het land waarschijnlijk de 
komende jaren wat zal aanmodderen en dat hervormingen traag zullen verlopen tot de 
volgende verkiezingscyclus (Hamilton & Mangott, 2007: 42-44). Een belangrijk positief punt 
is de recente toetreding van Oekraïne tot de WTO en de daarmee samenhangende 
verbeterde relatie met de EU. WTO-lidmaatschap is voor de EU een voorwaarde voor een 
verdere verbetering van de relatie. Op dit moment zijn de twee partners aan het 
onderhandelen over een ‘Free Trade Agreement’. Ook het feit dat Oekraïne, door de 
uitbreiding van de EU in 2004, is opgenomen in het ‘neighbourhood’ programma van de EU, 
zorgt voor een versterking van de relatie. De unie kan een zeer belangrijke positieve rol 
gaan spelen in de toekomst van Oekraïne (ec.europe.eu).  
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5.4.3 Kazachstan 
De absolute heerser binnen Kazachstan, president Noersoeltan Nasarbajev, heeft in de 
21ste eeuw de oppositie stelselmatig weten uit te schakelen en mede hierdoor zijn macht 
weten te behouden. In 2002 liet hij de leider van de voornaamste oppositie partij arresteren 
en veroordelen. Vervolgens werd in 2004 en 2005 de oppositie een serie van beperkingen 
opgelegd, waaronder de verbanning van een politieke partij. Hier bovenop werd in 2006 de 
tweede oppositieleider vermoord wat leidde tot openbare protesten tegen de regering. 
Naast deze praktijken richting de oppositie heeft Nasarbajev ook de media onder druk gezet 
om te stoppen met uitlatingen van kritiek richting zijn regering. Ondanks deze schandalen 
wist het land zijn internationale diplomatische en economische positie te verbeteren. Dit 
was grotendeels het gevolg van de substantiële toenemende olie- en gasextractie van 
Westerse bedrijven en het feit dat het land antiterrorisme campagnes steunde. Op dit 
moment wordt het land gezien als de dominante staat en de stabiliserende factor binnen 
Centraal-Azië (loc.gov; MSN Winkler Prince Encyclopedie).  
 
Ook positief was in 2007 de oproep van de president aan binnen- en buitenlandse bedrijven 
om in zijn land eerlijk zaken te doen. Ook heeft hij in navolging van Poetin de 
duimschroeven van de oligarchen aangedraaid. Deze positieve veranderingen zijn 
voornamelijk het gevolg van de toenemende internationale corruptieaantijgingen richting 
zijn regering. Zo werd bijvoorbeeld een leidinggevende persoon van een oliemaatschappij 
uit de Verenigde Staten beschuldigd van het omkopen van leden van de Kazachstaanse 
regering. Daarnaast werden in 2008 de president en andere hoge staatsfunctionarissen 
(dikwijls familieleden) door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van het 
aannemen van tientallen miljoenen dollars aan steekpenningen bij het afsluiten van 
contracten met Amerikaanse olieconcerns (loc.gov; MSN Encarta Winkler Prince 
Encyclopedie).  
 
In 2005 is Nasarbajev voor zeven jaar herkozen als president. Daarnaast heeft hij 2007 een 
verandering in de grondwet weten te bewerkstelligen waardoor hij zo vaak herkozen kan 
worden als hij wil. Hoogstwaarschijnlijk zal Nasarbajev het politieke toneel in de komende 
jaren dan ook blijven dicteren. (Holley, 2007). Ondanks enkele recente positieve 
veranderingen is een versnelling van het transitieproces niet op de korte termijn te 
verwachten. De president lijkt nog steeds meer bezig te zijn met het behouden van zijn 
macht dan met het verbeteren van het institutionele en wettelijke raamwerk. Een gekleurde 
revolutie, zoals in Oekraïne, zou de impuls kunnen zijn die de aard van de transitie in 
positieve zin kan veranderen.  
 

5.4.4 Kroatië 
In Kroatië werd het eerste decennium van democratie bepaald door het bewind van de 
conservatieve KDU. In december 1999 overleed president Tudman, waarna meteen 
verkiezingen werden uitgeschreven. Dit was een duidelijke ommekeer in het land. Een 
centrumlinkse oppositiecoalitie van zes partijen won met overmacht van de KDU. Stjepan 
Mésic, lid van de Kroatische Volkpartij werd verkozen tot president. Niet helemaal 
verrassend ontstonden er spanningen in de coalitie wat tot meerdere politieke crises leidde 
(Terterov & Bojanic, 2005: 7-9). Niettemin zorgde het regime van Stjepan Mésic voor 
belangrijke veranderingen. Het buitenlandse beleid oriënteerde zich intensief op Europa en 
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het Westen. Het deed veel moeite voor toetreding tot de NAVO en de EU. In het begin van 
2003 had Kroatië voldoende politieke en economische hervormingen doorgevoerd om een 
formeel verzoek voor EU lidmaatschap in te dienen (Terterov & Bojanic, 2005: 7-9). 
Verwacht wordt dat het land in 2009 officieel lid is van de NAVO en in 2010 van de EU. 
Daarnaast verbeterde Kroatië, onder druk van de EU, de relatie met Servië en Montenegro. 
Deze verbeterde relatie is terug te zien in een groeiende export uit Kroatië naar deze 
landen. De export naar Servië en Montenegro nam in 2005 met maar liefst met 33,8% toe 
en naar Bosnië met 9,2% (evd.nl). 
 
In de media werd ook democratische vooruitgang geboekt. De overheid toonde een liberale 
houding ten opzichte van de onafhankelijke media en het deed afstand van de staatsmedia. 
Daarnaast werden voor het eerst pogingen ondernomen om Servische oorlogsvluchtelingen 
weer op te vangen. Echter, binnen de coalitie ontstond enorme frictie over de uitlevering 
van oorlogscriminelen aan het oorlogstribunaal in Den Haag. Enkele ministers stapten zelfs 
uit de regering toen verdachten werden uitgeleverd (Terterov, & Bojanic, 2005: 9).  
 
De parlementaire verkiezingen van 2003 zorgden ervoor dat de KDU, zonder uitgesproken 
meerderheid in het wetgevende orgaan, weer aan de macht kwam. De nieuwe premier, 
leider van de KDU, Ivo Sanader, is voor het in stand houden van democratie, 
mensenrechten en een vrije markteconomie in Kroatië. Daarnaast is hij voor volledige 
medewerking met het oorlogstribunaal in Den Haag en voor toetreding tot de EU. In januari 
2005 is Stjepan Mésic voor de tweede maal gekozen tot president van Kroatië voor een 
mandaat van vijf jaar. Hij versloeg zijn tegenstander, Jadranka Kosor (kandidaat van de 
KDU), met 65,9% van de stemmen, wat een grote tegenslag betekende voor de 
regeringspartij. De belangrijkste factor achter de overwinning van Mésic is het feit dat veel 
Kroaten niet terug willen keren naar het Tudman-tijdperk, waarin de KDU de controle had 
over alle overheidsinstanties (economist.com; evd.nl).  
 
Vele hervormingen zijn, vanwege tegenwerking van vakbonden en bevolking, nog niet 
doorgevoerd. De bevolking is bang dat het land wordt verkocht aan het buitenland. Hierdoor 
ontstaat een minder positieve houding ten opzichte van buitenlandse investeerders en 
mislukken veel privatiseringen. Daarom is op dit moment nog steeds een aanzienlijk 
percentage van de economie in handen van de staat (evd.nl). De toekomst van Kroatië ziet 
er desondanks goed uit. Het toetredingsproces tot de EU heeft er voor gezorgd dat de 
transitie in een versnelling is gekomen en men verwacht mede hierdoor hoge groeicijfers in 
de komende jaren.  
 

5.4.5 Transitie-indicatoren 
Als naar de meest recent (2008) uitgegeven scores van de landen op de transitie-
indicatoren van het EBRD gekeken wordt valt op dat Kroatië op elke indicator op de eerste 
plaats komt of deze eerste plaats met een ander land deelt. Daarnaast valt op dat de ex-
Sovjet landen weinig van elkaar verschillen. Alleen wat betreft handelssysteem loopt 
Oekraïne (4+) een heel punt voor op Rusland (3+). 
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Figuur 5.8  Transitie-indicatoren, 2008 

 
Bron: EBRD 
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5.5 Conclusie/samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft als doel om inzicht te krijgen in de aard van de transities van Oekraïne, 
Rusland, Kazachstan en Kroatië. Deze inzichten zijn verworven door te kijken naar 
padafhankelijkheden, het gevoerde politieke beleid en naar de rol van externe adviseurs en 
financiers. Allereerst is in paragraaf 5.2 ingegaan op het socialistische verleden van de 
landen, dat grotendeels de begincondities in de landen hebben gedetermineerd. Hier bleek 
dat Joegoslavië en de USSR verschillende socialistische systemen hadden ontwikkeld. In 
de USSR werd de economie planmatig vanuit een centraal punt aangestuurd, terwijl in 
Joegoslavië het meer decentrale marktsocialisme was. Aangezien de deelrepublieken 
ingebed waren in en afhankelijk waren van dit grote systeem hadden de voormalige 
republieken van Joegoslavië gunstigere begincondities dan die van de voormalige 
republieken van de USSR. Logischerwijs hebben Oekraïne, Rusland en Kazachstan dan 
ook een zwaarder transitiepad af moeten leggen dan Kroatië. Overigens bleek ook dat deze 
begincondities binnen de republieken enorm konden verschillen. Hierdoor heeft niet alleen 
elke republiek haar eigen transitie gekend, maar ook elke regio. 
 
In paragraaf 5.3 is ingegaan op de eerste transitieperiode: de jaren negentig. Hier bleek dat 
de begincondities van de voormalige Sovjetrepublieken een zeer grote invloed hebben 
gehad op de aard van de transities. Hierdoor hadden de nieuwe landen veelal met dezelfde 
en vaak overlappende problemen te maken. De belangrijkste problemen waren: een 
onevenwichtige economie, uiteenvallende handelsrelaties, gebrekkige kennis, geen 
moderne natie en staat, een corrupt regime, oligarchische structuren en een slecht 
ontwikkelde middenklasse. Het slecht functioneren van de staat heeft er toe geleid dat deze 
transitieproblemen helemaal niet of niet adequaat genoeg zijn aangepakt. Wel hadden de 
doorgevoerde hervormingen ervoor gezorgd dat het communistische systeem was 
afgebrokkeld en dat de eerste fundamenten van een kapitalistisch systeem zichtbaar 
werden.  
Kroatië bezat in het begin van haar transitie genoeg voorwaardes die voor een vlot 
transitieproces konden zorgen. Echter, de moeilijke afscheiding van Joegoslavië, met als 
hoogtepunt de oorlog met Servië, vertraagde het transitieproces. Ondanks deze vertraging 
kwam de economie in 1994 al uit de gebruikelijke recessie en groeide het BBP met 6%. 
Deze groei werd in de rest van de jaren negentig, op het jaar 1999 na, doorgezet. De 
transitie naar een democratie verliep onder het bewind van president Tudman minder vlot. 
Tudman trok geleidelijk steeds meer macht naar zich toe. Hij versterkte bijvoorbeeld zijn 
grip op de media en stelden vanwege nationalistische visies privatiseringsprocessen uit. De 
zwakke, hervormingsgezinde, oppositie van die tijd is een teken dat het volk nog niet goed 
kon bepalen wat voor hen het beste is. Afwijkende meningen werden niet snel 
geaccepteerd en democratisch populisme overheerste ook hier. 
 
Na de rommelige, maar leerzame, jaren negentig raakten Oekraïne, Rusland en 
Kazachstan in de 21ste eeuw in een stroomversnelling. De systeemveranderingen uit de 
jaren negentig zorgden ervoor dat de landen voor het eerst echte groei konden 
bewerkstelligen. Op meerdere terreinen ontstonden positieve veranderingen die elkaar 
versterkten. De richting van deze veranderingen begon voor het eerst echt duidelijk te 
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worden. Met andere woorden: in de jaren negentig vertoonde de aard van de transities veel 
overeenkomsten, maar nu is het duidelijker welke wegen de ex-Sovjetrepublieken in slaan, 
of: welk evenwichtsniveau ze willen bereiken. De versnelling in Rusland werd vooral 
veroorzaakt door een verandering van regime. President Poetin zorgde voor meer stabiliteit 
en geleidelijkheid in het transitieproces. Hij begon een koers van gematigde economische 
hervormingen te varen en herstelde de macht van de staat. Medvedev, de nieuwe president 
lijkt het beleid van Poetin door te trekken (stabiliteit onder een gecentraliseerde macht). Wel 
heeft hij uitgesproken dat hij zich ook gaat inzetten voor economische vernieuwing wat 
uitermate positief is. De macht van Medvedev en Poetin is zeer gefundeerd en lijkt daardoor 
de komende jaren niet in gevaar te komen.  
 
Oekraïne is in tegenstelling tot Rusland veel onstabieler. Niettemin is deze situatie zeker 
niet slechter te noemen. Van de hier besproken landen was Oekraïne in de jaren negentig 
in de sterkste negatieve spiraal beland. Het belangrijkste probleem waren de hebzuchtige 
zakenlieden die de zo noodzakelijke hervormingen vaak tegenhielden. Het land is echter op 
miraculeuze wijze hieruit ontsnapt. Misschien was deze dramatische situatie, die nog eens 
extra versterkt werd door de financiële crisis, wel de juiste impuls voor belangrijke 
veranderingen. Zo begon het volk bijvoorbeeld op meerdere manieren hun ongenoegen 
over het politieke beleid te uiten. De climax hiervan was de Oranjerevolutie in 2004. Deze 
veranderingen leidde tot de afbrokkeling van het corrupte regime, dat in de jaren negentig 
was opgebouwd. Hervormingsgezinde politici probeerden het machtsvacuüm te vullen, 
maar slaagde hierin maar gedeeltelijk. Hierdoor is er een onstabiele situatie ontstaan die 
gekenmerkt wordt door de strijd tussen conservatieve en hervormingsgezinde politici. Door 
deze situatie is het onzeker hoe de aard van de transitie in de toekomst zal zijn. Wel is het 
belangrijk om te melden dat de conservatieve partij, onder leiding van Janoekovitsj, hard op 
de feiten is gedrukt door de volksopstand en hier duidelijk van geleerd heeft. Daarnaast lijkt 
de relatie met Rusland te verslechteren en die met de EU juist te verbeteren. De invloed 
van de EU kan er voor zorgen dat de aard van de transitie in positieve zin zal veranderen.  
 
Kazachstan heeft onder het strakke bewind van Nasarbajev haar economische transitie op 
een stabiele en geleidelijke manier doorlopen. Deze stabiliteit is grotendeels ondersteund 
door economische groei (in grote mate op de energiesector). De aard van de transitie lijkt 
grotendeels op die van Rusland: geleidelijke economische hervormingen onder leiding van 
een zeer gecentraliseerde macht. De transitie naar een democratie is in Kazachstan het 
minst ver gevorderd van de hier besproken landen. Aangezien de ambtstermijn van 
Nasarbajev nog tot en met 2012 loopt zal er op de korte termijn hier niet drastisch veel in 
veranderen.  
 
In Kroatië is de aard van de transitie in de 21ste eeuw ook aanzienlijk veranderd. De 
economische recessie in 1999 en de dood van Tudman luidde een tijdperk in van versnelde 
transitie. Dergelijke grote gebeurtenissen hebben vaak een belangrijke invloed op het 
verloop van de transitie. De KDU leed tijdens de presidentiele verkiezingen in 2000 een 
enorme nederlaag. De nieuwe coalitie, onder leiding van Stjepan Mésic, veranderde de 
aard van de transitie aanzienlijk. Het buitenlandse beleid oriënteerde zich intensief op 
integratie met Europa. Gesprekken met de EU, over toekomstig lidmaatschap, werden 
gestart. Daarnaast werden op andere vlakken ook progressies geboekt. Voorbeelden zijn 
de liberalisatie van de media en de toenemende instroom aan FDI. Al deze positieve 
terugkoppelingen leidden ertoe dat het land in een positieve spiraal terecht kwam. De 
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heropleving van de KDU (op dit moment de grootste regeringspartij) zien sommige mensen 
als een bedreiging. Dit moet net zoals in Oekraïne genuanceerder gezien worden. De 
eerste jaren van transitie is een leerproces waarin vele fouten gemaakt worden. Door de 
grote verkiezingsnederlaag in 2000 is de KDU ook gaan inzien dat het niet op de oude 
manier verder kan. Oude visies zijn aangepast wat onder andere te zien is in de positieve 
houding ten opzichten van het EU lidmaatschap.  
 
In dit hoofdstuk zijn de transitieprocessen in de geselecteerde landen onderzocht. Een 
transitie beïnvloed en creëert het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Om 
deze reden zijn hier impliciet al enkele aspecten van dit klimaat naar voren gekomen. In de 
volgende fase wordt intensief ingegaan op dit vestigingsklimaat. Door deze analyse kan 
expliciet de link worden gelegd het transitieproces en het vestigingsklimaat voor 
buitenlandse investeerders.  
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Fase 4: analyse vestigingsklimaten 
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Hoofdstuk 6 Het vestigingsklimaat 

 

6.1  Inleiding 

In de vorige fase zijn de transitieprocessen in de vier geselecteerde landen onderzocht. 
Deze transitieprocessen hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van de 
vestigingsklimaten voor FDI. In dit hoofdstuk wordt intensief ingegaan op deze 
vestigingsklimaten. Het betreft hier het tweede deel van het theoretisch model: de relatie 
tussen buitenlandse investeringen en het vestigingsklimaat. Omdat de GOS-landen een 
gemeenschappelijk verleden hebben en daardoor veel overeenkomsten kennen in hun 
transitieproces, zijn er ook duidelijke overeenkomsten aan te wijzen in hun 
vestigingsklimaten. In dit hoofdstuk worden de GOS-landen afzonderlijk behandeld, maar 
worden deze overeenkomsten wel benoemd.  
 
Figuur 6.1 Theoretisch model 

 
 
Op een dynamische wijze worden de vijf hoofdgroepen locatie-eisen uit het theoretisch 
model hier één voor één besproken. Voor de duidelijkheid staan ze hier nog eens op een rij: 
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markt en marktgerelateerde factoren, politieke en institutionele raamwerk, macro-
economische stabiliteit, openheid en integratie en als laatste arbeidsmarkt. Bij de 
uiteenzetting van deze hoofdgroepen wordt overigens veelvuldig een relatie gelegd met de 
transitieprocessen. Op deze manier wordt de relatie tussen transitie en vestigingsklimaat 
verder aangehaald.  
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6.2  Markt en marktgerelateerde factoren 

Markt en marktgerelateerde factoren behoren tot de belangrijkste eisen van buitenlandse 
investeerders. In de eerste scan (hoofdstuk 4) zijn reeds enkele marktkenmerken van 
Oekraïne, Rusland, Kazachstan en Kroatië belicht. Hieronder staan deze bevindingen nog 
eens vermeld.  
 
Tabel 6.1 Markt en marktgerelateerde gegevens voor de transitielanden, 2007 

  
Inwoners (in 
miljoenen)1 

 
Bevolkings-
dichtheid2 

 
BBP (miljoenen 

US$)3 

 
 

Groei BBP4

BBP per hoofd 
van de bevolking 

(US$)5 

 
Afstand 
(km)6 

Kazachstan 15,1 5,6 / km² 103.840 9,5 6.868 4.530 
Kroatië  4,4 79,5 / km² 51.356 5,6 11.576 1.020 
Oekraïne 46,1 76,7 / km² 140.484 7,1 3.046 1.840 
Rusland 142,1 8,3 / km² 1.289.582 8,1 9.075 2.250 

1) CIA World Factbook 
2) IMF 
3) CIA World Factbook 
4) IMF 
5) CIA World Factbook 
6) Hemelsbrede afstand tussen Brussel en de hoofdsteden van de landen (bron: Google Earth) 

 
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op deze factoren. Allereerst wordt in paragraaf 
6.2.1 nader ingegaan op de marktomvang. In de subparagraaf daarna staan de 
groeifactoren en de marktstructuren centraal.  
 

6.2.1 Marktomvang 
In het theoretische kader kwam naar voren dat een gastland met een grote marktomvang 
een belangrijk locatievoordeel voor horizontale FDI activiteiten is. Horizontaal FDI is dan 
ook ‘market-seeking’ van aard. Een grote markt levert drie voordelen op. Ten eerste 
herbergt een grote markt veel potentiële kopers en daarmee verhoogt het de potentiële 
winst. Op de tweede plaats kan de winst verder worden versterkt door het feit dat grote 
markten het potentieel van schaalvoordelen bezitten. Op de derde plaats biedt een grote 
markt meer mogelijkheden om nieuwe producten af te zetten. Het landelijke BBP is de 
simpelste maatstaf voor de marktomvang. Als hiernaar gekeken wordt heeft Rusland veruit 
de grootste markt, gevolgd door Oekraïne, Kazachstan en Kroatië.  
Echter, het BBP is een simpele landelijke maatstaaf. Om een beter beeld te krijgen van de 
markt in een land is het verstandig om ook naar andere aspecten te kijken. Hier moet 
gedacht worden aan ruimtelijke concentraties van consumentenmarkten, gemiddelde 
inkomens, verschillen tussen inkomens en economische groei. Hieronder worden de 
belangrijkste aspecten van de marktomvang voor elk land kort uiteengezet 
 
De consumentenmarkt van Rusland is gigantisch en groeit enorm. Op dit moment wordt 
het aantal Russische consumenten op 85 miljoen geschat, waarmee het de grootste 
consumentenmarkt van Europa is geworden. De omvang van de consumentenmarkt neemt 
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jaarlijks met 8 tot 10% toe (Watson, 2007). Het BBP per hoofd van de bevolking ligt nu rond 
de 10.000 US dollar en het gemiddelde jaarloon lag volgens de Economische 
Voorlichtingsdienst (EVD) in 2007 rond de 4.500 euro. Met deze inkomens vertoont het 
meer gelijkenis met de convergerende landen uit Midden- en Oost-Europa dan de lage 
inkomens markten van China, Brazilië en India (Watson, 2007).  
 
Zoals al in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen zijn de inkomensverschillen in 
Rusland groot. De Gini-index van de Verenigde Naties geeft aan hoe groot de 
inkomensongelijkheid binnen een land is (zie figuur 6.2). Een score van 0 geeft een 
volkomen gelijkheid in inkomens aan en een score van 100 een volkome ongelijkheid. 
Rusland behaalt een score van 40. Ter vergelijking, de EU behaalt gemiddeld een score 
van 31 en Denemarken, waar de inkomstenverschillen het kleinst zijn, een score van 24.  
Deze enorme inkomensverschillen zijn voor een groot deel het gevolg van de transitie. Voor 
bepaalde regio’s heeft deze goed uitgepakt en voor andere regio’s minder goed. Alleen de 
regio’s Moskou, Sint-Petersburg en Kiev konden aan het begin van de transitie als ‘young, 
post-industrial’ worden bestempeld. Deze regio’s bezitten veel voordelen zoals een goede 
bereikbaarheid, goede infrastructuur, geschoold personeel en kennis en diversiteit in 
bedrijven (vooral urbanisatievoordelen) en hebben hierdoor relatief goed met de transitie 
weten om te gaan. Naast deze commerciële centra hebben de grondstofrijke en 
dunbevolkte regio’s in het noorden van het Europese deel van Rusland en Siberië het goed 
gedaan. Regio’s die gedomineerd werden door een militair-industrieel complex of 
landbouw, vooral in centraal en Zuid-Europees Rusland en Zuid-Siberië, hebben het veel 
zwaarder gehad (Zebracki, 2004,).  
Geografisch is de Russische consumentenmarkt geconcentreerd in het dichtbevolkte 
westen (zie bijlage 1). In totaal woont 77% van de Russische bevolking in steden en er 
komen in het land maar liefst 13 steden voor die meer dan één miljoen inwoners tellen 
(hoofdzakelijk in het Europese gedeelte) (evd.nl). Moskou en Sint-Petersburg nemen alleen 
al 33,5% van de totale omzet van de consumentenmarkt voor hun rekening (Watson, 2007).  
 
Figuur 6.2  Gini-index 

 
Bron: CIA World Factbook 

 
Volgens de AIV moet men nog geen overtrokken voorstelling maken van de relatieve 
omvang van de Russische markt. De economie genereert een nationaal inkomen dat niet 
veel groter is dan de Benelux-landen samen (2008: 16). De inkomensverschillen met de 
westerse landen zijn dan ook te groot om te spreken van een Westers uitgavenpatroon. De 
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‘Economist Intelligence Unit (EIU)’ verwacht wel dat de inkomens de komende jaren flink 
blijven stijgen (zie figuur 6.3).  
 
Figuur 6.3  Verwachte nominale jaarlijkse loonstijging 

 
Bron: EIU, 2007 

 
De consumentenmarkt in Oekraïne is ook omvangrijk en groeiende. Echter, op dit moment 
is de koopkracht van de consumenten nog relatief laag en tevens ongelijk verdeeld. Het 
BBP per hoofd van de bevolking ligt rond de 3.000 US dollar en het gemiddelde jaarloon lag 
in 2007 volgens de EVD rond de 2.000 euro. Een kleine groep consumenten, vaak 
woonachtig in de grote steden, verdient een veelvoud van het gemiddelde jaarlijkse 
inkomen. In de regio’s Donetsk, Kiev, Dnjepropetrovsk en Charkov wordt het meeste geld 
verdiend (ukrstat.gov). Volgens de EIU zullen de lonen in Oekraïne flink blijven stijgen 
(harder dan in de andere landen die hier centraal staan). Naar schatting ligt het gemiddelde 
jaarlijkse inkomen In 2010 rond de 7.500 US dollar (eiu.com). Met 46 miljoen inwoners 
vormt Oekraïne op de lange termijn een zeer aantrekkelijke markt. Op dit moment moeten 
buitenlandse investeerders sterk rekening houden met de lage inkomens.  
Geografisch is de Oekraïense consumentenmarkt vrij gelijkmatig verspreid in het 
dichtbevolkte land. Het merendeel van de bevolking woont in stedelijke gebieden (70%). 5 
steden tellen meer dan één miljoen inwoners en daarnaast tellen nog eens vier steden 
meer dan 500.000 inwoners (zie tabel 6.2). Deze grote steden concentreren zich 
hoofdzakelijk in het midden en oosten van het land (zie bijlage 1).  
 
Tabel 6.2  Overzicht van de grootste steden, 2008 

Land Stad Inwoners (x 1.000) 
Kroatië Zagreb 

Split 
Rijeka 
Osijek 
Zadar 
 

703 
177 
139 
86 
72 

Kazachstan 
 

Almaty 
Astana 
Şımkent 
Qarağandı 
Taraz 

1.328 
600 
539 
429 

 398 
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Rusland Moskou 
Sint-Petersburg 
Novosibirsk 
Jekaterinenburg 
Nizjni Novgorod 
 

10.477 
4.544 
1.388 
1.308 
1.283 

Oekraïne 
 

Kiev 
Charkov 
Dnjepropetrovsk 
Odessa 
Donetsk 

2.666 
1.465 
1.054 
1.007 
1.000 

Bron: World gazetteer  

 
De consumentenmarkt van Kazachstan is klein en verspreid. Het gigantische land telt 15,1 
miljoen inwoners waarvan 56% in steden woont. Hiermee is dit land het meest 
geürbaniseerde land in Centraal-Azië (evd.nl). Echter, vergeleken met de hierboven 
behandelde landen is dit percentage niet hoog. De urbane populatie heeft zich in 10 steden 
geconcentreerd die op grote afstand van elkaar liggen. Een groot deel van deze steden ligt 
in het noordoosten en het zuidoosten van het land. Het BBP per capita bedraagt 7.000 US 
dollar. Het jaarlijkse inkomen lag in 2007 rond de 4.000 euro (evd.nl). Het inkomen van de 
consumenten stijgt snel, maar op dit moment is de koopkracht nog laag.  
 
Figuur 6.4  Jaarlijkse verandering in het binnenlandse krediet (in %) 

 
Bron: EBRD 
 
Kroatië bezit veruit het laagste inwoneraantal van de vier geselecteerde landen (4,4 
miljoen). Wel is de bevolkingsdichtheid relatief hoog wat de consumentenmarkt compact 
maakt.  Tevens bezitten de Kroaten de hoogste koopkracht. Dit kan grotendeels aan de 
hand van het socialistische verleden en de daarmee samenhangende afgelegde 
transitiepad verklaard worden. In 2007 lag het BBP per capita rond de 11.500 US dollar en 
het gemiddelde jaarlijkse inkomen rond de 11.500 euro (volgens de EVD). Naar 
verwachting blijft de koopkracht de komende jaren stijgen. Een belangrijke oorzaak hiervan 
is de enorme groei aan private kredieten. Deze kredieten bestonden in het communistische 
tijdperk niet en hebben daardoor een flinke inhaalslag kunnen maken. Echter, op dit 
moment bereiken de leningen van de huishoudens een normaal niveau, waardoor de groei 
afneemt. Desalniettemin blijven de lonen gestaag stijgen.  
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De inkomensverschillen in Kroatië zijn iets kleiner dan het gemiddelde van de EU. De regio 
Zagreb en het toeristische Istrië hebben goed met de transitie weten om te gaan en hier 
wonen dan ook de rijkste mensen. In Slavonië, en in andere door de oorlog getroffen 
regio’s, wonen de mensen met de laagste koopkracht.  
Iets meer dan 60% van de Kroatische populatie leeft in steden. De hoofdstad Zagreb telt 
veruit de meeste inwoners (700.000). In de regio Zagreb wonen nog eens 400.000 mensen 
en samen is dit één vierde van de totale populatie in het land. Split en Rijeka zijn de enige 
andere steden die meer dan 100.000 inwoners tellen (zie tabel 6.2).  
 
Al met al kan hier geconcludeerd worden dat Rusland op dit moment de interessantste 
marktomvang heeft. Het land telt zeer veel inwoners die in een aantal grote steden, in het 
Europese gedeelte van het land, wonen. Daarnaast hebben de Russen, na de Kroaten, het 
hoogste gemiddelde inkomen en volgens voorspellingen blijft de koopkracht de komende 
jaren stijgen. Na Rusland is Kroatië op dit moment het meest interessant. Ook al is de 
consumentenmarkt vrij klein, hij is wel compact en herbergt relatief de welvarendste 
consumenten. Oekraïne is met haar 46 miljoen inwoners vooral een interessante markt voor 
de toekomst. De concentratie van consumenten in een aantal grote steden vergroot tevens 
deze potentie. Op dit moment is de koopkracht echter nog relatief laag. De verwachting is 
wel dat de lonen in dit land de komende jaren het snelst zullen stijgen. Kazachstan bezit, 
door de spreiding van de bevolking, een zeer moeilijk te bedienen markt. Wel wordt 
verwacht dat de inkomsten de komende jaren flink blijven stijgen. 
 

6.2.2 Groeifactoren en marktstructuren 
Investeringsbeslissingen zijn niet alleen afhankelijk van het huidige marktpotentieel, maar 
ook van de verwachte grootte en groei in de toekomst. In de vorige paragraaf is hier al kort 
op ingegaan (groei kredieten en loonsstijgingen). In het theoretische kader kwam naar 
voren dat de groei van het BBP de eenvoudigste maatstaf is voor het toekomstige 
marktpotentieel. Als hier naar gekeken wordt blijkt dat alle vier de landen de laatste jaren 
hoge groeicijfers hebben laten zien (zie figuur 6.5). Het IMF voorspelt voor de komende 
jaren een iets lagere groei, dat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de wereldwijde 
economische crisis/stagnatie (imf.org). Economische groei is een uiterst positief aspect aan 
het vestigingsklimaat en speelt een belangrijke rol in de toenemende interesse onder 
buitenlandse managers om in deze economieën te investeren. Voor deze investeerders is 
het belangrijk om te weten hoe stabiel de groei is. Stabiele economische groei verlaagt het 
risico bij investeringsprojecten. Om deze reden worden in deze paragraaf de belangrijkste 
groeifactoren en -trends onderzocht. Bij deze analyse komen automatisch de belangrijkste 
marktstructuren naar boven die ook van invloed zijn op FDI stromen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

88

Figuur 6.5 Jaarlijkse verandering BBP (in %) 

 
Bron: IMF 
 
Op de eerste plaats geldt voor alle vier de landen dat de doorgevoerde kapitalistische 
systeemveranderingen uit de jaren negentig de primaire basis hebben gevormd voor de 
economische groei in de 21ste eeuw. Naarmate een systeem verder ontwikkelt, functioneert 
het beter. Hieronder wordt allereerst ingegaan op de groei aan de vraagkant van de markt. 
Hierna wordt ingegaan op de aanbodkant.  
 
Vraagkant 
Aan de vraagkant van de markt groeide de private consumptie en de investeringen in alle 
vier de landen hard. Deze groei werd grotendeels gedreven door stijgende lonen, groeiende 
kredieten en toenemende exportopbrengsten. De toename aan kredieten was het directe 
gevolg van de transformatie van de financiële sector. Sinds de val van het communisme 
beweegt deze sector zich van een door de staat gecontroleerd systeem richting een 
systeem waarin een groot aantal financiële instituties voorkomen die diverse financiële 
diensten aanbieden aan grote ondernemingen, huishoudens, detailhandelaren en midden- 
en kleine bedrijf. Zoals al gezegd is, is deze snelle toename van private kredieten niet 
oneindig: het betreft hier een inhaalslag. De kredietcrises vormt op dit moment een 
belangrijke remmende factor op de groei van kredieten (ebrd.com).  
 
In figuur 6.6 is te zien in welke mate de totale exportopbrengsten in de periode 2000-08 
van de vier landen zijn gestegen. Deze stijging is primair het gevolg van de internationale 
(re)integratie, een belangrijk aspect van het transitieproces. Vroeger werden Joegoslavië en 
de Sovjet-Unie als gesloten economieën gezien. Dit had te maken met het discriminerende 
en beschermende karakter van de socialistische systemen, waardoor ze vaak niet welkom 
waren in internationale organisaties die de wereldhandel proberen te stimuleren.  
De (re)integratie in de wereldeconomie in combinatie met sterk stijgende internationale 
prijzen hebben de exportopbrengsten van de GOS-landen flink laten stijgen. In Oekraïne 
maakt metaal 40% van de totale export uit en daarom heeft het land enorm geprofiteerd van 
de stijgende internationale metaalprijs. Rusland en Kazachstan profiteerden hoofdzakelijk 
van de stijgende internationale energieprijzen. In Rusland bestaat meer dan de helft van de 
totale export uit energieproducten. In Kazachstan wordt ongeveer 70% van de export 
bepaald door minerale producten (hoofdzakelijk gas en olie) (evd.nl). De grondstofrijke 
regio’s hebben door de integratie in de wereldeconomie enorm weten te profiteren van de 
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transitie. Deze regio’s behoren dan ook allen tot de snelst groeiden regio’s uit de landen. 
Een goed voorbeeld hierbij is het Siberische stadje Chanty-Mansiejsk dat door de vondst 
van olie schatrijk is geworden en een belangrijke emigratieplaats is geworden. Dit staat in 
groot contrast met de vele steden en dorpen die in een recessie zijn geraakt of al niet meer 
bestaan (omdat er simpelweg niemand meer woont) (vpro.nl).  
 
Figuur 6.6  Totale stijging exportopbrengsten tussen 2000-08 (in%) 

 
Bron: EBRD 
 
In Kroatië vormde de toeristensector (concentreert zich langs de kust en met name in de 
regio Istrië) de drijvende kracht achter de toenemende exportopbrengsten. Een verbetering 
en uitbreiding van de toeristische infrastructuur, samen met de verlenging van de 
toeristenseizoenen, faciliteerde deze expansie. Tevens leidde een verbeterde relatie met de 
EU en de ex-Joegoslavische buurlanden tot een verhoogde export. Echter, in vergelijking 
met de twaalf nieuwe EU-lidstaten exporteert Kroatië weinig. Dit heeft vooral te maken met 
het beperkte concurrentievermogen van de Kroatische industrie. Door het lage 
herstructureringstempo (en de lage FDI instroom) hebben exporterende bedrijven uit 
succesvollere transitielanden, de plaats van de Kroatische bedrijven op de internationale 
markt kunnen innemen. De Kroatische minister van Economische Zaken probeert via de 
'Croatian Export Strategie 2007-2010 maatregelen te nemen. Het doel van dit beleid is de 
exportopbrengsten in 2010 opschroeven naar 19 miljard US dollar. Zes sectoren krijgen in 
dit beleid de nadruk: water, visserij, textiel, scheepsbouw, bosbouw en 
communicatietechnologie (evd.nl).  
 
Figuur 6.7  Gemiddelde jaarlijkse groei private consumptie in de periode 2000-07 (in %) 

 
Bron: EBRD 
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Het jaarlijkse aantal investeringen is enorm gegroeid. De investeringen (‘gross fixed’) als 
percentage van het BBP ligt in alle vier de landen hoog (zie figuur 6.8). Dit percentage zegt 
veel over de snelheid van de inhaalslag die de landen maken ten opzichte van ontwikkelde 
economieën. Kroatië kan zich zelfs meten met de snelst groeiende economieën op de 
aarde. Het percentage van Kroatië ligt bijna net zo hoog als dat van China (40%) en van 
India (39%). Het percentage van de GOS-landen ligt nu nog te laag om een snelle 
inhaalslag te maken. Ter vergelijking, in Nederland ligt het percentage op 20% (cia.gov).  
De investeringen in Rusland concentreerden zich aanvankelijk in de extractieve industrieën. 
Oliemaatschappijen probeerden de oliewinning en de export zoveel mogelijk te verhogen 
om zo volledig te profiteren van de gunstige marktomstandigheden. Daarnaast speelde mee 
dat het investeringsklimaat in de andere sectoren veel risico’s kende (Paszyc & 
Wisniewska, 2005: 45-46). Omdat de maximale extractiecapaciteit lijkt te zijn bereikt zijn de 
investeringen in de olie- en gassector enorm afgenomen. Echter, investeringen in andere 
sectoren zijn significant gestegen (Wereldbank, 2008: 5-6). In Kazachstan concentreren de 
investeringen zich nog altijd rondom de olie- en gassector. De regering zet zich al een 
aantal jaren actief in om de economie meer te diversifiëren door in andere sectoren te 
investeren. Er zijn zeven prioriteitssectoren aangewezen die relatief het grootste 
comparatieven voordelen bezitten: de voedingsmiddelenindustrie, machinebouw voor de 
olie- en gassector, toerisme, textiel, metaalbewerking, transport en logistiek, productie en 
bouwmaterialen (evd.nl). In Oekraïne vonden de investeringen vooral in de agrarische en in 
de productiesector plaatst. Reparatiediensten en handel ontvingen ook veel investeringen 
(OECD, 2007: 19-20). In Kroatië gaat een hoog percentage van de investeringen naar de 
toeristische sector en vastgoedsector (evd.nl).  
 
Figuur 6.8  Investeringen (‘gross fixed’) in % van BBP (2008) 

 
Bron: CIA World Factbook 
 
Ook de instroom aan buitenlandse investeringen is in alle vier de landen de laatste jaren 
toegenomen (zie figuur 6.9). De toename in Kroatië staat in verband met het toekomstige 
EU-lidmaatschap en het daarmee samenhangende hervormings- en herstructureringsbeleid 
(Clausing & Dorobantu, 2005: 98-99). In Rusland en Kazachstan is de toenemende 
koopkracht onder de consumenten een steeds belangrijke oorzaak voor de FDI toename. 
De olie- en gassector blijven het merendeel van de buitenlandse investeerders aantrekken 
(evd.nl). In 2007 ging in Rusland maar liefst 50% van FDI instroom naar de extractie 
industrie (Wereldbank, 2008: 5-6). De toename in Oekraïne is het directe gevolg van een 
groot aantal buitenlandse acquisities in de financiële sector (OECD, 2007: 124-125). 
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Figuur 6.9 FDI instroom (in miljoen US dollar) 

 
Bron: Verenigde Naties 

 
Aanbodkant 
Aan de aanbodzijde heeft de groei in vrijwel alle sectoren plaatsgevonden. De 
dienstensector, die in het communistische tijdperk dus vrijwel niet aanwezig was, groeide 
vooral hard. In tabel 6.3 is te zien dat de dienstensector in elk land de hoogste toegevoegde 
waarde genereert. Ter vergelijking, in Nederland genereert de dienstensector bijna 74% van 
het BBP.  
 
Tabel 6.3 Samenstelling BBP (in %) 

 Rusland Oekraïne Kazachstan Kroatië 
Primaire sector 4,7 9,1 5,8 6 
Productiesector 39,1 39,1 39,4 27 
Dienstensector 56,2 58,7 54,8 67 
Bron: CIA, World Factbook, 2007 
 
De snel groeiende financiële- en retailsector vormen de belangrijke motor achter de groei 
van de dienstensector. De leidende positie van financiële diensten is niet verrassend gezien 
de spectaculaire groei aan kredieten (evd.nl; OECD, 2007: 22; Wereldbank, 2008: 4). 
Andere opkomende dienstensectoren zijn handel en vastgoed (direct in verband met de 
toename van export en investeringen). In Kazachstan werd de financiële sector in de jaren 
negentig snel en succesvol hervormd om de FDI instroom, voornamelijk in de 
energiesector, te faciliteren. De voormalige hoofdstad Almaty vormt het financiële centrum 
van het land en van Centraal-Azië (MSN Winkler Prince Encyclopedie). De groei in de 
retailsector is vooral in Rusland en Oekraïne noemenswaard. De twee landen zijn 
opgenomen op de ‘Global Retail Development Index’: een ranglijst van opkomende 
retailmarkten. Rusland staat hier op de 3de plaats, achter India en Vietnam. Oekraïne bezit 
de 17de positie. De steden Kiev, Dnjepropetrovsk, Donetsk en Odessa vormen in Oekraïne 
de belangrijkste centra voor retailactiviteiten. In Rusland blijven Moskou en Sint Petersburg 
het meest aantrekkelijk, maar de markten breiden zich nu ook duidelijk uit naar middelgrote 
steden en industriële centra (ATKEARNEY, 2008: 10-17). In Kroatië speelt het toerisme een 
belangrijke rol in de dienstensector. Het is niet zozeer dat hotels en restaurants enorm 
bijdragen aan het BBP (ongeveer 4%), maar de branche stimuleert de vraag in twee andere 
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dienstverlenende sectoren, handel en transport. Deze zijn beide goed voor ongeveer 14% 
van het BBP (evd.nl). 
 
De productiesector wordt in de GOS-landen nog altijd gedomineerd door grote industriële 
ondernemingen met een duidelijke neiging richting zware producten. Het midden- en 
kleinbedrijf wint wel steeds meer terrein, maar naar Westerse standaard is het 
onderontwikkeld. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen heeft dit te maken 
met de marktdominantie van een klein groepje grote ondernemingen. In een dergelijk 
economisch landschap komt het proces van ‘creative destruction’ moeilijk op gang. In tabel 
6.4 staan de posities van de landen op enkele indicatoren van het Wereld Economisch 
Forum (WEF) die aangeven in welke mate dit proces wordt tegengehouden. De ranglijst 
bevat in totaal 131 landen. Kroatië scoort op elk onderdeel het best, maar naar de 
klassering kijkende zeker nog niet goed. Oekraïne lijkt het meest last te hebben van 
marktdominantie.  
 
Tabel 6.4 Indicatoren van de efficiëntie van de markt, 2007 

 Rusland Oekraïne Kazachstan Kroatië 
Intensiteit van de locale concurrentie 92 93 74 63 
Mate van marktdominantie 78 95 81 77 
Effectiviteit van anti-monopolie beleid 106 108 81 69 

Bron: WEF 
 
De productiesector in de 21ste eeuw in elk land groei laten zien. Investeringen en stijgende 
productiviteit maken deze groei mogelijk (European Central Bank, 2007: 22; OECD, 2007: 
42-43). De structuur van de productiesector (en daarmee ook een groot deel van de export) 
is in veel landen weinig divers en daardoor kwetsbaar voor externe marktdynamiek.  
 
De Oekraïense industrie heeft zich grotendeels gespecialiseerd in chemie en petroleum, 
metaalbewerking en machinebouw. De bijdrage van deze industriële sectoren aan zowel de 
groei in output als in export is enorm gebleken. Deze industrieën zijn echter zeer energie-
intensief, wat een bedreiging voor toekomstige groei vormt. Zoals eerder naar voren is 
gekomen importeert Oekraïne zijn gas en olie hoofdzakelijk uit Rusland. De kunstmatig laag 
gehouden gasprijs is lange tijd een belangrijk comparatief voordeel voor de Oekraïense 
industrie geweest. Rusland verhoogt de laatste tijd echter stelselmatig deze prijs. De 
negatieve handelsbalans van de laatste jaren is het gevolg hiervan. Om een sterke groei te 
behouden zullen enorme investeringen moeten worden gedaan in het efficiënter gebruiken 
van energie. De negatieve invloed op de groei zal anders groot zijn (OECD, 2007: 28-29).  
 
In Rusland neemt de olie- en gasindustrie maar liefst 20% van de industriële productie voor 
haar rekening. Metallurgie volgt met 17%. Andere grote sectoren zijn: machinebouw, auto-
industrie, chemische industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie (evd.nl). Doordat 
de groei van de Russische extractie-industrie vrijwel gestopt is vormt de expansie van 
andere industrieën de belangrijke motor achter de huidige economische groei (Wereldbank, 
2008: 4). Deze trend is zeer positief, maar de investeringsgraad moet nog behoorlijk 
omhoog om de economie bestendig te maken tegen externe marktschommelingen. 
Daarnaast zijn veel machines en productietechnieken verouderd. Om de concurrentiepositie 
van de productiesector te verbeteren moeten deze vervangen worden. Ruimtelijk 
concentreert de productiesector zich in het westen van het land en in de Oeral. De 
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belangrijkste industriële centra zijn Moskou, Sint Petersburg, Jekaterinenburg en Nizjni 
Novgorod (evd.nl)  
 
Een groot deel van de Kazachstaanse productiesector houdt zich bezig met het verfijnen 
van ertsen, het maken van chemische producten en het verwerken van agrarische 
producten. Andere sectoren bevatten zware industrieën zoals metaalverwerking, 
machinebouw en de productie van constructiemateriaal. Omdat de Kazachstaanse overheid 
lange tijd de nadruk heeft gelegd op de energiesector, zijn andere industriëlen sectoren 
minder ontwikkeld. Meer dan de helft van de industriële productie wordt gerealiseerd door 
de oliesector. Voor de diversificatie van de productiesector zijn enorme investeringen nodig 
(evd.nl; Library of Congress, 2006, 8).  
 
In Kroatië is een groot deel van de productiesector in het begin van de jaren negentig 
ingestort. De oorlog had traditionele industrieën, zoals metaalbewerking, textiel, schoenen, 
dranken en voedselverwerking flink aangetast. Bovendien bleken deze sectoren niet 
concurrerend genoeg te zijn. Op dit moment domineert de scheepsbouw in de 
productiesector, met een jaarlijkse export van rond de 1 miljard euro (ongeveer 10% van de 
export). Tevens leveren de voedselverwerkende industrie en de chemische industrie een 
significante bijdrage aan de totale industriële output en export. Omdat de huidige structuur 
weinig divers is, te weinig productiecapaciteit heeft en vaak niet concurrerend genoeg is, is 
er een enorme vraag naar buitenlandse producten op de Kroatische markt. Als gevolg 
hiervan bezit het land een negatieve handelsbalans. De EVD zegt hierover het volgende: 
‘’om internationaal te kunnen concurreren, moet het land innovatieve productieprocessen 
invoeren, nieuwe producten ontwikkelen en zelf meer goederen produceren van goede 
kwaliteit. Kroatische producten vinden momenteel niet veel aftrek op buitenlandse 
markten’’.  
 
Samenvattend: de economische groei in de transitielanden is primair gefundeerd op de 
systeemveranderingen uit de jaren negentig, die zich in de 21ste eeuw hebben doorgezet. 
De economische groei in alle drie de GOS-landen, en vooral in Kazachstan, is voor een 
groot deel aangedreven door de stijgende exportopbrengsten ten gevolge van de stijgende 
internationale prijzen. In Kroatië zijn de exportopbrengsten ook significant toegenomen door 
de uitbreiding van de toeristensector en de exportmarkten. Daarnaast heeft de groei aan 
kredieten in alle vier de landen een belangrijke rol gespeeld. Mede dankzij de verhoogde 
liquiditeit namen de investeringen aanzienlijk toe. De investeringen als percentage van het 
BBP is in alle vier de landen vrij hoog, maar alleen Kroatië kan zich meten aan de snelst 
opkomende economieën. Een groot probleem is dat de investeringen zich concentreren in 
sectoren die de economische groei hebben aangedreven en dat maakt de economieën 
weinig divers. Dit geldt vooral voor Kazachstan en Rusland, maar ook voor Oekraïne en 
Kroatië. Een sector die in alle vier de landen enorm is gegroeid is de dienstensector. Deze 
sector was tijdens het communisme amper ontwikkeld, maar in een kapitalistisch systeem 
komen dienstenactiviteiten veelvuldig voor. Vooral de financiële- en de retailsector zijn 
gigantisch gegroeid.  
 
Overgaan op investeringsgeleide groei 
De economische groei in Rusland, Oekraïne en Kazachstan tot nu toe (en in veel mindere 
mate Kroatië) kan deels getypeerd worden als ‘recovery growth’. Dit betekent dat de groei 
voor een groot deel gebaseerd is op factoren waar de potentie van is uitgeput, of binnen 
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korte termijn uitgeput kan raken. Toen de groei zich eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw 
begon te hervatten bestonden er enorme reservecapaciteiten in de bestaande industriëlen 
sectoren. Dit maakte het mogelijk om tegen relatief weinig investeringen de output snel te 
verhogen. Echter, de bezettingsgraad bereikt op dit moment een normaal niveau. Dit 
betekent dat goedkope mogelijkheden om de productie te verhogen schaars worden. 
Daarnaast hebben de GOS-landen sterk geprofiteerd van ontwikkelingen van de 
internationale prijzen. Het is echter onmogelijk om constante verbeteringen op de 
handelsbalans te verwachten. Oekraïne heeft nu al te maken met een negatieve 
handelsbalans wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de stijgende gasprijzen. De enorm 
expanderende dienstensector is deels een inhaalslag (een tijdelijke groeifactor). Tevens 
begint de groei van de huishoudinkomens en consumentenkredieten ook haar grenzen te 
bereiken (OECD, 2007: 41-43; Wereldbank, 2008: 3; ECIPE, 2008: 2-10; evd.nl).  
 
Echter, bovenstaande analyse is geen reden om pessimistisch te worden over het 
groeipotentieel van de drie GOS-landen. Onder goed beleid en instituties hebben de landen 
nog genoeg potentieel om verder te groeien. De meeste sectoren zijn nog ver verwijderd 
van een technologisch optimum en het BBP per hoofd van de bevolking is nog altijd laag 
naar Westerse norm. Dit betekend dat er nog steeds ruimte is voor ´catch-up’ groei en een 
verdieping van kapitaal. Bovendien is er nog voldoende groeipotentieel in sectoren en 
activiteiten die niet bestonden of onderontwikkeld waren in een planeconomie (OECD, 
2007, 42). 
Om de economische groei vast te houden of te verhogen moeten de landen meer overgaan 
op investeringsgeleide groei. De investeringsgraad is de afgelopen jaren flink 
toegenomen, maar ligt nog te laag om een snelle inhaalslag te maken. Tevens 
concentreren de investeringen zich in een beperkt aantal sectoren. Hierdoor zijn de 
economieën niet divers genoeg om stabiele groei te garanderen. Slechts een verdieping 
van kapitaal is echter niet genoeg om blijvende groei te creëren. Ook de productiviteit moet 
omhoog. In een tijd waarin de productiefactoren intensiever gebruikt worden is het van 
belang om de condities voor innovatie te optimaliseren (OECD, 2007: 42-43; European 
Central Bank, 2007: 22; ECIPE, 2008: 2-10).  
 
Het bewerkstelligen van deze investeringsgeleide groei vraagt om een drastische 
verbetering van het politieke en institutionele raamwerk. Binnen- en buitenlandse 
investeerders worden gehinderd door onstabiele instituties, onzekerheid over wetgeving en 
regelgeving, lange procedures, zwakke eigendomsrechten, etc. Hierdoor moeten de 
ondernemers bij elke investerings of innovatieactiviteit een hoge risicopremie laten 
opnemen, wat de drempel tot het doen van investeringen verhoogd. In de volgende 
paragraaf wordt verder ingegaan op het politieke en institutionele raamwerk (OECD, 2007: 
42-43.  
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6.3  Politieke en institutionele raamwerk 

Het politieke en institutionele raamwerk is een zeer belangrijk aspect van het 
vestigingsklimaat in een land. Een raamwerk dat goed aansluit op, en ondersteuning biedt 
aan een vrije markteconomie stelt bedrijven in staat om efficiënt te kunnen opereren. Dit 
raamwerk is in alle vier de landen onder het niveau van het Westen. 
Markt bevorderende instituties (politieke en economische) maakten geen of amper 
onderdeel uit van de socialistische systemen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië en 
moesten dan ook uit het niets worden opgebouwd. Het feit dat de landen onafhankelijk 
werden zorgden daarnaast voor een enorme omschakeling. De staatsinrichting moest 
grotendeels worden veranderd. De transitie naar een democratie speelt hierbij een grote rol.  
 
Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen is de opbouw van een goed politieke 
en institutionele raamwerk slecht verlopen. De corrupte ambtenaren in combinatie met de 
oligarchen hebben voor een omvangrijke en inefficiënte organisatie van de staat gezorgd. 
De staat legt bedrijven te veel en vaak inefficiënte regels en procedures op. Sommige 
regels dienen niet eens legitieme overheidsdoelen. Zo komen er in Kroatië bijvoorbeeld 5 
procedures aan te pas om eigendom te registreren. Gemiddeld duurt dit gehele proces 174 
dagen. In Oekraïne duurt dit proces gemiddeld 92 dagen en in Kazachstan en Rusland 52 
(Wereldbank, 2007: 91-93). Deze inefficiënte en overdreven bureaucratie gaat hand in hand 
met niet transparant, onstabiel en onvoorspelbaar overheidsbeleid. In het bijzonder heeft 
het Oekraïense bedrijfsleven, dankzij de politieke onrust, veel last van onstabiel beleid. In 
dit land hebben bijvoorbeeld veelvuldig veranderingen in het belastingsbeleid 
plaatsgevonden. Deze veranderingen worden door het bedrijfsleven vaak als meer 
belemmerend ervaren dan de belasting zelf. De niet transparante en onvoorspelbare 
besluitvorming zegt veel over de slechte functionaliteit van de staat. Er is vaak te weinig 
helderheid wat betreft toekenning van functies en verantwoordelijkheden onder 
ambtenaren. Deze gebreken verhogen de kans op corruptie en op invloeden van oligarchen 
(Paszyc & Wisniewska, 2005: 49-51; OECD, 2007 (2): 47-51; worldbank.org). In figuur 6.10 
is te zien hoe de landen scoren op de corruptieranglijst van ‘Transparancy International’. 
Een score van 10 geeft aan dat er geen corruptie is en een score van 0 dat er sprake is van 
volledige corruptie. Voor 180 landen is een score berekend. Van de vier landen heeft 
Rusland met 2,1 de slechtste score, waarmee het op de 147ste plaats staat. Kroatië, doet 
het hier het best met een score van 4,4 en hiermee staat het op de 67ste plaats. Deze plaats 
is hoger dan de EU leden Roemenië (3,8) en Bulgarije (3,6). Nederland behaalt een score 
van 8,9 en staat daarmee op de 7de plaats. 
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Figuur 6.10  Scores op corruptieranglijst, 2008 

 
Bron: Transparancy International 

 
De Wereldbank publiceert elk jaar een index (‘Ease of Doing Business Index’) die aangeeft 
hoe eenvoudig het is om in een land zaken te doen. Een dergelijke index zegt veel over de 
kwaliteit van het politieke en institutionele raamwerk binnen een land. Tevens publiceert het 
Wereld Economisch Forum (WEF) een index van landen op basis van marktbevorderende 
instituties. In onderstaande tabel staan de posities van de vier landen weergegeven. Ter 
vergelijking, Polen bezit de 74ste plaats op de index van de Wereldbank en is hiermee het 
slechtst scorende EU-lid. Nederland staat op de 21ste plaats.  
 
Tabel 6.5 Posities landen op indexen betreffende institutioneel en politiek raamwerk, 2007 

 Index Wereldbank 
(bestaat uit 178 landen)

Index WEF (bestaat uit 
131 landen) 

Rusland 106 116 
Oekraïne 139 115 
Kazachstan 71 80 
Kroatië 97 65 
Bron: WEF en Wereldbank 
 
Voor het samenstellen van de ranglijst heeft het WEF een aantal indicatoren gebruikt. De 
belangrijkste staan in tabel 6.6 weergegeven. De getallen geven de posities van de landen 
weer.  
 
Tabel 6.6 Indicatoren voor het institutionele en politieke raamwerk, 2007 

 Rusland Oekraïne Kazachstan Kroatië 
Eigendomsrecht 122 118 91 78 
Diversiteit van publieke fondsen 94 85 62 51 
Publiek vertrouwen in politici 104 107 68 69 
Juridische onafhankelijkheid 106 111 100 86 
Last van regelgeving  118 104 59 91 
Efficiëntie van wettelijk raamwerk 106 112 72 80 
Transparantie van beleidsproces 118 119 75 80 

Bron: WEF 

 
Uit de twee ranglijsten valt te concluderen dat bedrijven in Oekraïne en Rusland meer 
belemmerd worden bij de bedrijfsvoering dan de bedrijven in Kroatië en Kazachstan. De 
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goede positie van Kazachstan is opvallend te noemen. Op de index van de Wereldbank 
scoort het zelfs hoger dan EU-lid Polen. De scores hier staan in relatie met de mate van 
marktdominantie: hoe groter de mate van marktdominantie, hoe slechter het politieke en 
institutionele raamwerk. Dit kan grotendeels verklaard worden door het feit dat oligarchen er 
alles aan doen om concurrentie te verkomen. 
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6.4  Macro-economische stabiliteit 

Macro-economische stabiliteit verlaagt het risico van investeringsprojecten. Een lage inflatie 
en overheidsschuld en een stabiele overheidsbalans geven geloofwaardigheid aan het 
langetermijnbeleid van de overheid. Een stabiele wisselkoers verlaagt het risico op 
waardevermindering van winsten. Macro-economische stabiliteit is een aspect dat zich 
vooral op het landelijke niveau afspeelt. Het vertaalt zich hierdoor grotendeels direct naar 
het vestigingsklimaat in regio’s.  
 
Figuur 6.11  Projected annual Inflation (%), 2008 

 
Bron: IMF 

 
Vrijwel alle transitielanden hadden in de beginjaren van de transitie te maken met hoge 
inflatiecijfers. De vier landen die in deze thesis centraal staan wisten hun hoge inflatie met 
behulp van stabilisatieprogramma’s die midden van de jaren negentig werden ingezet 
drastisch in te perken (MSN Encarta Winkler Prince Encyclopedie). Echter, de inflatiecijfers 
van met name Oekraïne en Kazachstan, maar ook van Rusland, lopen de laatste jaren 
weer op. Dit heeft te maken met ontwikkelingen op de wereldmarkt (internationale staal-, 
olie- en gasprijzen), de instroom aan geld en kapitaal en het uitgavenpatroon van de 
regering. Verwacht wordt dat de inflatiecijfers in deze landen de komende jaren dalen, maar 
nog altijd relatief hoog blijven. De inflatie in Kroatië is al jaren onder controle. Dit komt 
voornamelijk doordat de Kroatische kuna stabiel wordt gehouden ten opzichte van de euro 
(evd.nl).   
 
Mede dankzij het inefficiënte belastingsysteem kampten Rusland, Oekraïne, Kazachstan en 
Kroatië in de jaren negentig met een negatieve overheidsbalans. Belastingen werden vaak 
niet betaald en belastingontduiking was een normale zaak. Om de overheidsbalans in 
evenwicht te krijgen moesten de landen leningen afsluiten. Echter, de aflossingen van deze 
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leningen werden een enorme last op de betalingsbalans. In Rusland bedroeg in 1996 de 
betaling van rente 30% van de overheidsuitgaven. Onder het bewind van Poetin werden de 
grootschalige hervormingen in het belastingsysteem eindelijk doorgevoerd. Mede dankzij 
deze hervormingen en de extra opbrengsten uit export heeft Rusland vanaf 2000 een 
positieve overheidsbalans. Kazachstan heeft dankzij de economische groei, de hervormde 
financiële sector en het belastingsysteem ook een positieve overheidsbalans. Oekraïne 
kampt nog altijd met tekorten. Dit heeft vooral te maken met de enorme importuitgaven aan 
Russische energie. Wel is de fiscale planning en uitvoering van het budget sinds de 
Oranjerevolutie verbeterd. Daarnaast probeert de huidige regering de schaduweconomie 
aan te pakken. Dit levert extra belastingopbrengsten op. Deze veranderingen hebben het 
begrotingstekort beheersbaar gemaakt. Kroatië heeft, onder druk van het IMF, sinds 2000 
een aantal maatregelen genomen om het begrotingstekort terug te dringen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld bezuinigen doorgevoerd op de gezondheidszorg en pensioenen. Daarnaast 
zijn er hervormingen in het belastingssysteem doorgevoerd en zijn de lonen in de publieke 
sector bevroren (evd.nl). Dankzij deze maatregelen is het tekort teruggedrongen tot 
ongeveer 2% (ebrd.org).  
 
In onderstaande grafiek zijn de totale buitenlandse schulden en de staatsschulden van 
de vier landen weergegeven. De hoge buitenlandse schulden zijn met name het gevolg van 
de enorme groei aan private kredieten. De Nationale Centrale Banken proberen via 
maatregelen deze groei te remmen. In Kroatië moeten bijvoorbeeld commerciële banken 
55% van het aangetrokken buitenlandse geld op een renteloos deposito zetten bij de 
Centrale Bank. Deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat de kredietgroei, in alle vier 
de landen afneemt. Uiteraard heeft de kredietcrisis ook een enorm effect op de kredietgroei. 
De staatsschuld is in alle landen relatief laag. Zelfs Kroatië, met een staatschuld van bijna 
40% van het BBP, zit onder het gemiddelde van de eurolanden (66,3% van het BBP in 
2007) (evd.nl). 
 

Figuur 6.12  Schulden  

 
Bron: EBRD 

 
In de eerste scan kwam al naar voren dat alle vier de landen een zeer stabiele wisselkoers 
bezitten. Deze stabiliteit is te danken aan het gevoerde beleid. Zo garanderen Kroatië, 
Kazachstan en Oekraïne een vaste wisselkoers door de waardering van hun munt te 
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koppelen aan sterke internationale munteenheden. De Oekraïense grivna en de Kazachse 
tenge zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en de Kroatische kuna wordt stabiel 
gehouden ten opzichte van de euro. Dankzij deze koppeling blijven de inflatie- en de 
koersschommelingen beperkt. Rusland is in 2006 begonnen met het volledig liberaliseren 
van de wisselkoers en heeft hierdoor een zwevende wisselkoers. Dit betekent dat de 
wisselkoers bepaald wordt door vraag en aanbod op de valutamarkt, zonder de 
tussenkomst van de Russische Centrale Bank. Dit systeem kent een grotere onzekerheid in 
de internationale handel (evd.nl).  
 
Hier kan geconcludeerd worden dat alle vier de landen voor macro-economische stabilisatie 
hebben gezorgd. De oplopende inflatiecijfers in de GOS-landen is wel een zorg voor de 
toekomst.  
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6.5  Openheid en Integratie 

Internationale (re)integratie een belangrijk aspect van het transitieproces dat zich direct 
vertaalt als positief aspect aan het vestigingsklimaat. Openheid en integratie van een land 
kan op meerdere manieren het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders 
beïnvloeden. Op de eerste plaats profiteert (vooral verticaal) FDI van een liberaal 
handelssysteem. Vrije handel maakt het importeren van tussenproducten voor verdere 
bewerking, en het exporteren van goederen na productie makkelijker. Op de tweede plaats 
profiteert (vooral horizontaal) FDI van handelsovereenkomsten van het gastland met 
buurlanden. Dergelijke handelsovereenkomsten vergroten het marktpotentieel. In het kader 
van dit onderzoek zijn betrekkingen van de landen met de EU en de WTO het meest 
relevant. In de eerste scan zijn deze betrekkingen al kort belicht. Hier wordt daar verder op 
ingegaan.  
Net zoals macro-economische stabiliteit is openheid en integratie een aspect aan het 
vestigingsklimaat dat op het landelijke en internationale schaalniveau bepaald wordt. Het 
vertaalt zich daarom grotendeels direct naar het regionale vestigingsklimaat.  
 
De politieke, economische en culturele relaties tussen de EU enerzijds en Oekraïne, 
Rusland en Kazachstan anderzijds worden geregeld door individuele Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomsten (PSO). Een van de belangrijkste doelen van een PSO is 
het promoten van handel, investeringen en de ontwikkeling van een harmonische, 
economische relatie. De handelsbepalingen in de PSO’s zijn gebaseerd op de meest 
begunstigde landen. Dit houdt in dat de handel voor een groot gedeelte niet gebonden is 
aan beperkingen (ec.europe.eu). Kwantitatieve handelsbeperkingen zijn zelfs volledig 
komen te vervallen (evd.nl). Voor de EU is WTO-lidmaatschap een noodzakelijke 
voorwaarde voor een partner om de relatie verder te verdiepen en uit te breiden. De AIV 
zegt hierover het volgende: ‘WTO-lidmaatschap is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
creëren van een gelijk speelveld met duidelijke en afdwingbare non-
discriminatieverplichtingen en spelregels voor beslechting van handelsgeschillen.’ Als een 
land deze toetreding eenmaal heeft bewerkstelligd kunnen onderhandelingen beginnen 
over een ‘Free trade Agreement’. Deze vrijhandelsovereenkomst omvat alle handel in 
goederen en diensten, inclusief handel in energieproducten (AIV, 2008: 21-26). 
 
Rusland heeft met bijna alle 60 leden van de WTO de noodzakelijke verdragen voor 
lidmaatschap afgesloten. Alleen de onderhandelingen met Guatemala en Georgië zijn nog 
niet afgerond. Als deze bilaterale overeenkomsten zijn afgesloten, moet het land nog een 
multilaterale onderhandelingsronde doorgaan om definitief lid te worden (evd.nl). De 
belangstelling van president Medvedev voor dit lidmaatschap betekent dat er de bereidheid 
bestaat de weg van economische transitie naar een vrije markteconomie verder af te leggen 
(AIV, 2008: 21-26). 
Oekraïne is op 16 juni 2008 officieel lid geworden van de WTO. Dit lidmaatschap heeft de 
onderhandelingen met de EU over een diepe en veelomvattende ‘Free trade Agreement’ 
gelanceerd. Volgens de Europese Commissie kan deze toetreding tot de WTO gezien 
worden als eerste stap naar EU lidmaatschap. Tevens is Oekraïne, sinds de uitbreiding van 
de EU in 2004, opgenomen in de ‘Neighbourhood policy’ van de EU. Dit beleid is gericht op 
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diepere integratie met de buurlanden (ec.europe.eu). Hier moet overigens worden 
aangehaald dat Rusland nog altijd een enorme invloed heeft op Oekraïne. Dit vormt een 
negatieve terugkoppeling op de integratie met de EU. 
Kazachstan is al sinds 1996 in onderhandeling over WTO-lidmaatschap. De verwachting is 
dat dit halverwege 2009 wordt beklonken. Echter, Rusland stimuleert Kazachstan juist om 
een diepere regionale integratie aan te gaan. Deze politieke spanningen vertragen het 
toetredingsproces (ECIPE, 2008: 1-2).  
 
Naast deze relaties met de EU en de WTO, hebben Rusland, Oekraïne en Kazachstan een 
aantal regionale overeenkomsten. Op de eerste plaats zijn ze alle drie lid van de GOS. 
Binnen deze organisatie bestaan geen algemene economische overeenkomsten. Wel stelt 
het de leden in staat om onderlinge verdragen af te sluiten. Zo is in 2003 een 
vrijhandelsovereenkomst gesloten tussen Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland 
(evd.nl). Daarnaast vormen Rusland en Kazachstan, samen met Wit-Rusland, Kirgizië, 
Tadzjikistan en Oezbekistan, de Euraziatische Economische Gemeenschap (EurAsEC). 
Deze gemeenschap heeft als primair doel het creëren van een douane-unie. Oekraïne is 
verder lid van het GUAM: een samenwerkingsverband van landen Georgië, Oekraïne, 
Azerbaidzjan en Moldavië. Rusland heeft verschillende handelsovereenkomsten gesloten 
met Wit-Rusland en Servië. Kazachstan is, samen met Tadzjikistan, Oezbekistan en 
Kirgizië, lid van de ’Central Asian Economic Union’ en van de ‘Economic Cooperation 
Organization’ (ec.europe.eu). 
 
Kroatië vormt hier wederom een uitzondering. Dit heeft te maken met haar geografische 
lokatie dicht bij de EU en met haar ontwikkelingsniveau. Kroatië is reeds in het jaar 2000 
toegetreden tot de WTO en hiermee voldeed het aan een belangrijke voorwaarde voor een 
verdere verdieping en uitbreiding van de relatie met de EU. Mede dankzij dit WTO-
lidmaatschap startte het land in 2003 het Stabilisatie- en Associatieproces (SAP). SAP 
vormt het beleidskader en het traject naar een eventueel lidmaatschap van de EU voor 
Kroatië. Het proces is gericht op de totstandkoming van een bevoorrechte relatie voor 
Kroatië. Het land moet hiervoor, met het oog op toetreding, hervormingen doorvoeren en 
haar wetgeving op die van de EU afstemmen (europa.eu). Deze bevoorrechte relatie komt 
nadrukkelijk terug in de handelsbetrekkingen tussen de unie en de republiek. Kroatië mag, 
zonder invoerrechten en limieten op hoeveelheden, bijna alle producten en diensten naar 
de EU markt exporteren. Verwacht wordt dat Kroatië begin 2010 EU-lid is. Dit lidmaatschap 
betekent een volledige integratie met de interne EU markt (europa.eu; ec.europe.eu). 
 
Tevens is Kroatië lid van de Central European Free Trade Agreement (CEFTA). Hiertoe 
behoren: Kroatië, Montenegro, Servië, Macedonië, Kosovo, Albanië, Moldavië en Bosnië-
Herzegovina. Daarnaast is het land lid van de Zuidoost-Europese vrijhandelszone. Hierbij 
zijn aangesloten: Albanië, Bulgarije, Bosnië- Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Moldavië en 
Roemenië (evd.nl).  
 
Hier kan  geconcludeerd worden dat Kroatië het best naar voren komt wat betreft openheid 
en integratie voor buitenlandse investeerders (en dan met name uit de EU). Het land is lid 
van de WTO en de handel met de EU is zo goed als vrij. Het uitzicht op EU-lidmaatschap is 
ook zeer positief voor buitenlandse investeerders. Na Kroatië is Oekraïne het meest open 
en het best geïntegreerd met de EU en de wereldeconomie. Het land is lid van de WTO en 
is in onderhandeling met de EU over een ‘Free Trade Agreement’. Daarnaast is het 
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opgenomen in het ‘Neighbourhood Policy’ van de EU. Rusland en Kazachstan hebben een 
redelijk goede relatie met de EU. Tevens wordt verwacht dat deze landen op korte termijn 
lid zullen worden van de WTO.  
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6.6  Arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt is een zeer belangrijk aspect van het vestigingsklimaat in een land voor 
buitenlandse investeerders. Arbeidskosten zijn vooral belangrijk voor bedrijven die veel 
dienstverlenende activiteiten uitvoeren en voor bedrijven die een arbeidsintensief 
arbeidsproces hanteren. Vooral verticaal FDI is ruimtelijk op zoek naar de goedkoopste 
productiefactoren. Naast de kosten zijn ook de kwaliteiten van arbeid van belang. Dit geld in 
het bijzonder voor dienstenactiviteiten, maar ook voor productieactiviteiten.  
 
In paragraaf 6.2.1 zijn de gemiddelde jaarlijkse loonkosten reeds gegeven. Hieronder zijn 
ze voor de verduidelijking in een grafiek gezet. In deze grafiek zijn ook de 
minimummaandlonen opgenomen. Naar Westerse maatstaven vallen de loonkosten in deze 
landen laag uit. Tevens werd in deze paragraaf, met de Gini-index, duidelijk gemaakt dat er 
grote verschillen bestaan tussen de loonkosten. Ruimtelijk gezien bestaat er een groot 
verschil tussen de stad en de regio. Zo liggen de salarissen in Moskou bijvoorbeeld ruim 
tweemaal hoger dan het landelijke gemiddelde en in sommige sectoren zelfs op hetzelfde 
niveau als in West-Europa (rusland.nl; ambassade.org). Deze verschillen in salarissen 
moeten direct in verband worden gezien met de economische sterkte van steden en regio’s. 
De hoogste salarissen zijn te vinden in de gebieden die het best met de transitie hebben 
weten om te gaan.  
 
Figuur 6.13  Gemiddelde maandlonen en minimummaandlonen per land (in euro) 

 
Bron: EVD 

1)  Gemiddelde maandlonen komen uit het jaar 2007 
2)  Minimummaandloon Rusland is vastgesteld begin januari 2009 
3)  Minimummaandloon Kroatië is vastgesteld begin januari 2008 
4)  Minimummaandlonen Oekraïne en Kroatië zijn uit 2007 
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In Rusland worden de hoogste salarissen betaald in de olie- en gassector, de financiële 
dienstverlening, ICT en non-ferrometalen. Buitenlandse bedrijven betalen in dit land over 
het algemeen twee tot vier maal meer salaris dan binnenlandse bedrijven (evd.nl). De 
beroepsbevolking van Rusland wordt geschat op 76 miljoen en het 
werkloosheidspercentage bedroeg in 2007 volgens de EBRD 5,7%. Volgens de EVD is de 
Russische arbeidswetgeving een van de meest flexibele van Oost-Europa. In 2002 is een 
nieuwe arbeidswet opgesteld die het eenvoudiger maakt om werknemers te ontslaan en de 
macht van de vakbonden drastisch inperkt. Het opleidingsniveau in Rusland is op papier 
gelijk aan dat van de EU. Gebrek aan geld heeft echter voor een stagnatie in het 
opleidingsniveau gezorgd. Om dit tegen te gaan heeft de politiek, voor de komende jaren, 
meer geld gereserveerd voor de onderwijssector (evd.nl). Over het algemeen beheersen de 
Russen, net zoals de bevolking in de andere GOS-landen, de Engelse taal slecht. Om te 
bepalen hoe goed de Russische studenten de Engelse taal beheersen wordt gekeken naar 
de gemiddelde score op de TOEFL-test. Deze test wordt door meer dan 6.000 instellingen 
in 130 verschillende landen gebruikt, om te beoordelen of studenten over genoeg kennis 
van de Engelse taal beschikken om te kunnen communiceren in colleges en op 
universiteiten. Wereldwijd is het de meest geaccepteerde test voor de beheersing van de 
Engelse taal. De scores kunnen variëren van 0-120 punten. De Russische studenten halen 
gemiddeld een score van 85. Deze score ligt dichtbij die van de Spanjaarden (87) en de 
Fransen (86), maar ver achter de Nederlandse studenten (103) (toefl.org).  
 
In Kazachstan zijn de hoogste lonen te vinden in de financiële dienstverlening: maar liefst 
2,5 maal hoger dan gemiddeld. Ook in de olie- en gassector en de mijnbouw wordt relatief 
veel verdiend. De laatste jaren emigreren steeds meer mensen uit Oezbekistan, Kirgizië en 
Tadzjikistan naar Kazachstan vanwege de hogere lonen. Het aantal goedkope 
arbeidskrachten neemt hierdoor aanzienlijk toe (evd.nl). De Kazachstaanse 
beroepsbevolking wordt geschat op 8,5 miljoen mensen. Het werkloosheidspercentage lag 
in 2007 rond de 7,5% (ebrd.org). Het opleidingsniveau is in het land na de onafhankelijkheid 
aanzienlijk gedaald. In de Sovjettijd domineerden Russen en andere 
minderheidsgroeperingen in de wetenschap en technische opleidingen. Na de 
onafhankelijkheid is een groot deel hiervan geëmigreerd. Het gebrek aan vakmensen is in 
Kazachstan aanzienlijk (evd.nl). Opmerkelijk is dat 95% van de mensen in Kazachstan de 
Russische taal machtig is en slechts 65% de Kazachse (isa.org). Op de TOEFL-test scoren 
de Kazachse studenten gemiddeld 80 punten (toefl.org). 
 
Ook In Oekraïne worden de hoogste salarissen betaald in de financiële dienstverlening. De 
Oekraïense beroepsbevolking wordt geschat rond de 22 miljoen (evd.nl). Het EBRD schat 
de werkloosheid in 2007 op 6,5%. Kiev kent met 3,1% de laagste werkloosheid en de 
westelijk gelegen regio Ternopilska kent met 9,4% de hoogste werkloosheid (ukrstat.gov). 
Het opleidingsniveau in Oekraïne staat hoog aangeschreven. Per jaar starten ongeveer 
200.000 studenten aan een nieuwe opleiding. Het stijgende aantal particuliere instellingen, 
naast het staatssysteem, laat de kwaliteit stijgen. Ook al is Oekraïns de officiële taal van het 
land, Russisch blijft een veel gesproken taal (evd.nl). Op de TOEFL-test behalen de 
Oekraïnse studenten een gemiddelde score van 83 (toefl.org)).  
 
In Kroatië worden de hoogste salarissen betaald in de financiële dienstverlening en de 
laagste in de horeca. De Kroatische beroepsbevolking wordt geschat op 1,7 miljoen. 
Volgens het EBRD bedroeg de werkloosheid in 2007 rond de 10%. Dit is sinds 1998 het 
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laagst gemeten percentage. De regionale verschillen zijn echter wel zeer groot. Volgens de 
EVD lag het percentage werklozen in Zagreb en Istrië rond de 8% en in Virovitčko en 
Vukovar rond de 29%. Het opleidingsniveau ligt vrij hoog in Kroatië. Dit geldt zowel voor 
academici als voor vakmensen. Daarnaast heeft men goede kennis van de Engelse taal. Dit 
is terug te zien in de gemiddelde score van de Kroatische studenten op de TOEFL-test (90 
punten) (toefl.org).  
 
Samenvattend: Oekraïne heeft een relatief goedkope en goed opgeleide beroepsbevolking. 
In Kroatië wordt het meest betaald voor de werknemers, maar de kwaliteit ligt hier ook het 
hoogst. Een groot pluspunt is dat de Kroaten vrij goed de Engelse taal beheersen. De 
soepele arbeidswetgeving is een belangrijk pluspunt van de Russische arbeidsmarkt. 
Kazachstan heeft een aanzienlijk gebrek aan vakmensen, maar bezit goedkope 
arbeidskrachten.  
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6.7  Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft tot doel om de vestigingsklimaten van Oekraïne, Kazachstan, Rusland 
en Kroatië voor buitenlandse investeerders in kaart te brengen. Op een dynamische wijze is 
ingegaan op de vijf hoofdgroepen van de vestigingseisen. Het bleek dat bij vrijwel elk 
aspect van het vestigingsklimaat een directe relatie te leggen is met het transitieproces. Dit 
geeft aan dat de concepten transitie en vestigingsklimaat overduidelijk met elkaar 
verbonden zijn.  
Om een duidelijke indruk te krijgen van de individuele vestigingsklimaten van de landen en 
om de vestigingsklimaten te kunnen vergelijken is voor elk land een SWOT-tabel 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) ingevuld.  
 
Kroatië bezit een vestigingsklimaat dat voor zowel verticaal als horizontaal FDI interessant 
kan zijn. Vooral de nabijheid tot de EU markt is voor verticaal FDI interessant. Daarnaast 
liggen de lonen naar Westerse maatstaven nog laag en is het land zeer open. Het feit dat 
de beroepsbevolking de Engelse taal goed machtig is biedt enorme mogelijkheden voor 
‘back office activiteiten’. De compacte en relatief koopkrachtige markt is voor horizontaal 
FDI interessant. Het lage inwoneraantal maakt het minder interessant, maar de regionale 
handelsovereenkomsten kunnen het marktpotentieel aanzienlijk verhogen. Echter, door de 
openheid en de nabijheid van de markt vormt export een zeer goed alternatief voor het 
openen van een vestiging.  
 
Tabel 6.7 SWOT Kroatië 

Belangrijkste sterke punten Belangrijkste zwakke punten 
• Markt en marktgerelateerde factoren 

o Marktomvang 
 Compacte markt 
 Koopkrachtigste consumenten 

o Afstand: relatief dichtbij EU markt 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o Lid WTO 
o Goed vergeleken met de GOS-landen 

• Macro-economie is stabiel 
• Openheid en integratie 

o Lid WTO 
o Zo goed als vrije handel met EU 

• Arbeidsmarkt 
o Hoge werkloosheid 
o Goed opgeleide mensen 
o Goede kennis van de Engelse taal 
 

• Marktomvang 
o Kleine markt met weinig grote steden 
o Grote inkomstenverschillen 

• Arbeidsmarkt 
o Hoogste lonen van de vier landen 

 
 

 
 

Belangrijkste kansen  Belangrijkste bedreigingen 
• Marktomvang 

o Groei 
 Hoogste percentage investeringen/BBP 
 Verder overgaan op investeringsgeleide 
groei 

 Signaleringseffect van en EU-
lidmaatschap zelf 

• Politieke en institutionele raamwerk 
o EU lidmaatschap 

• Markt en marktgerelateerde factoren 
o Groei 

 Laagst voorspelde groei in lonen 
 Laagst voorspelde groei in BBP 
 Te veel afhankelijk van enkele sectoren  

• Macro-economische stabiliteit 
o Begrotingstekort 
o Negatieve handelsbalans 
o Relatief hoge schuld 
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• Openheid en integratie 
o EU lidmaatschap 

 
 
Het vestigingsklimaat in Rusland is vooral gunstig voor ‘market seeking’ FDI. Het land bezit 
de grootste consumentenmarkt van Europa en deze markt is ruimtelijk vrij geconcentreerd. 
Vooral de agglomeraties Moskou en Sint-Petersburg zijn zeer aantrekkelijk. De lonen liggen 
hier hoog (in sommige sectoren zelfs op het niveau van het Westen) waardoor de 
consumenten veel te besteden hebben. Deze voordelen kunnen de nadelen van het slechte 
politieke en institutionele raamwerk makkelijk overstijgen. De afnemende economische 
groei en stagnerende loonontwikkelingen vormen een aanzienlijke bedreiging.  
 
Tabel 6.8 SWOT Rusland 

Belangrijkste sterke punten Belangrijkste zwakke punten 
• Markt en marktgerelateerde factoren: 

o Marktomvang 
 Grootste consumentenmarkt van Europa 
 Compact: 13 steden met meer dan 1 
miljoen (merendeel in Europese gedeelte) 

 Na Kroatië de koopkrachtigste 
consumenten 

• Macro-economie is stabiel 
• Arbeidsmarkt 

o Soepele arbeidswetgeving 
 

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Marktomvang 

 Grootste inkomensverschillen 
• Politieke en institutionele raamwerk 
• Arbeidsmarkt 

o Slechte beheersing Engelse taal 
 
 

 
 

 
Belangrijkste kansen  Belangrijkste bedreigingen  
• Markt en marktgerelateerde factoren: 

o Groei 
 Investeringen in sectoren die niet 
gerelateerd zijn aan de olie- en gassector 
nemen toe 

 Overgaan op investeringsgeleide groei 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o WTO-lidmaatschap  
• Openheid en integratie 

o WTO-lidmaatschap 
• Arbeidsmarkt 

o Meer geld gereserveerd voor de 
onderwijssector 

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Groei 

 Na Kroatië de laagst voorspelde groei in 
BBP en in lonen  

 Recovery growth 
 Te veel afhankelijk van de olie- en 
gassector  

 Proces van ‘Creative destruction’ komt door 
de dominantie van grote bedrijven moeilijk 
op gang 

• Macro-economische stabiliteit 
o Oplopende inflatie 

 
Oekraïne bezit op landelijk schaalniveau een relatief gunstig vestigingsklimaat voor 
verticaal georiënteerd FDI. Het land ligt tegen de EU-markt, bezit een goedkope en 
goedopgeleide beroepsbevolking en de markt is relatief open. Voor de toekomst biedt het 
vestigingsklimaat van Oekraïne kansen voor horizontaal georiënteerd FDI. Het land heeft 
zeer veel inwoners en maar liefst 5 steden met meer dan één miljoen inwoners. De fors 
stijgende lonen uit de afgelopen jaren en de voorspelde loonsverhogingen van de EIU 
geven aan dat de consumentenmarkt haar potentie waar kan gaan maken. De relatie met 
de EU kan in alle opzichte een grote rol gaan spelen. Loonsverhogingen vormen overigens 
een bedreiging voor verticaal georiënteerd FDI. 
 
Tabel 6.9 SWOT Oekraïne 

Belangrijkste sterke punten Belangrijkste zwakke punten 
• Markt en marktgerelateerde factoren: 

o Marktomvang 
 Veel inwoners 

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Marktomvang 

 Grote inkomstenverschillen 
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 Compact: 5 steden met meer dan 1 
miljoen inwoners 

o Afstand: relatief dichtbij EU markt 
• Macro-economie is stabiel 
• Arbeidsmarkt 

o Goedkope arbeidskrachten 
o Goed geschoolde arbeidskrachten 

 

 Laagste koopkracht 
• Politieke en institutionele raamwerk 
• Arbeidsmarkt 

o Slechte beheersing Engelse taal 
• Macro economische stabiliteit 

o Negatieve handelsbalans 
 

 
Belangrijkste kansen  Belangrijkste bedreigingen
• Markt en marktgerelateerde factoren: 

o Groei 
 Relatief hoge groeivoorspelling BBP en 
lonen  

 Overgaan op investeringsgeleide groei 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o Opgenomen in ‘neighbourhood’ beleid van EU 
o Verdieping en versterking relatie met EU 

• Openheid en integratie 
o ‘Free Trade Agreement’ met EU 

 

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Groei 

 Weinig divers 
 Recovery growth 
 Laagste percentage Investeringen/BBP 
 Proces van ‘Creative destruction’ komt door 
de dominantie van grote bedrijven moeilijk 
op gang 

• Macro-economische stabiliteit 
o Oplopende inflatie 
o Negatieve handelsbalans 
o Stijgende gasprijs 

 
Het vestigingsklimaat van Kazachstan is moeilijk. Het land bezit weinig koopkrachtige 
consumenten en de consumentenmarkt is enorm verspreid. Wel laat de enorme 
economische groei zien dat er in de toekomst, voor verticaal georiënteerd FDI, meer 
mogelijkheden kunnen ontstaan. Voor verticaal FDI bezit het vestigingsklimaat van 
Kazachstan ook een aantal problemen. Het land ligt relatief ver van de EU markt en 
daarnaast is het een binnenstaat. De lage lonen en de openheid maken het daarnaast wel 
weer aantrekkelijk.  
 
Tabel 6.10 SWOT Kazachstan 

Belangrijkste sterke punten Belangrijkste zwakke punten 
• Macro-economie is stabiel 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o Relatief goed vergeleken met andere GOS-
landen 

• Macro-economie is stabiel  
• Arbeidsmarkt 

o Goedkope arbeidskrachten 
 

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Marktomvang 

 Enorm verspreide consumentenmarkt 
 Grote inkomstenverschillen 
 Lage koopkracht 

o Afstand: relatief ver weg van EU markt 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o Te veel gericht op olie- en gassector 
• Arbeidsmarkt 

o Slechte beheersing Engelse taal 
o Relatief slecht opgeleide beroepsbevolking 

 
Belangrijkste kansen  Belangrijkste bedreigingen 
• Markt en marktgerelateerde factoren: 

o Groei 
 Relatief hoge groeivoorspelling BBP en 
lonen 

 Overgaan op investeringsgeleide groei 
• Politieke en institutionele raamwerk 

o WTO-lidmaatschap 
• Openheid en integratie 

o WTO-lidmaatschap 
• Arbeidsmarkt 

o Immigratie goedkope arbeidskrachten uit 
Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan  

• Markt en marktgerelateerde factoren: 
o Groei 

 Weinig divers 
 Recovery growth 
 Proces van ‘Creative destruction’ komt door 
de dominantie van grote bedrijven moeilijk 
op gang 

• Macro-economische stabiliteit 
o Oplopende inflatie 
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Conclusie 

In dit onderzoek is de volgende doelstelling opgesteld: inzicht krijgen in de concepten 
transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse investeringen en hun onderlinge relaties om 
vervolgens deze inzichten toe te passen op de meest ontwikkelde landen uit ‘het nieuwe 
Europa’, teneinde ondersteuning te kunnen bieden bij eventuele investeringsprojecten en bij 
het aansturen van de transities. Bij deze doelstelling is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd: hoe zien de concepten transitie, vestigingsklimaat en buitenlandse 
investeringen en hun onderlinge relaties er in de meest ontwikkelde landen uit ‘het nieuwe 
Europa’ uit? 
 
De casus ‘het nieuwe Europa’ staat in deze thesis centraal. Hiermee worden de 18 
transitielanden uit de Balkan en de GOS bedoelt. Deze landen verkeren sinds de val van 
het communisme, rond het jaar 1990, in een transitie naar een kapitalistisch systeem. Na 
de moeizame jaren negentig hebben de landen in de 21ste eeuw hoge groeicijfers laten zien 
en weten ze méér en méér buitenlandse investeerders aan te trekken (voornamelijk uit de 
EU). Dit is het primaire resultaat van de geslaagde transformaties, waardoor het 
vestigingsklimaat aanzienlijk is verbeterd.  
 
Het eerste deel van de doelstelling is in het theoretische kader uitgewerkt. Hier zijn de drie 
termen op basis van bestaande theorieën en inzichten geconceptualiseerd en met elkaar in 
verband gebracht in een model. In dit model worden maatschappijen als systemen gezien. 
Transitie is dan het proces waarbij een systeem structureel van karakter veranderd. De 
functies binnen het systeem worden voor de transitie op een andere manier ingevuld dan 
na de transitie. Het blijkt dat de aard van een transitie (het uiteindelijke evenwichtsniveau en 
het pad er naar toe) hoofdzakelijk bepaald wordt door drie factoren: de begincondities, het 
gevoerde politieke beleid en de rol van externe financiers en adviseurs. 
Omdat het vestigingsklimaat onderdeel uitmaakt van en gedetermineerd wordt door een 
maatschappelijk systeem, creëert en bepaalt een transitie het vestigingsklimaat. Het 
vestigingsklimaat is een context afhankelijk begrip. Elk individueel bedrijf stelt haar eigen 
wensen en eisen aan dit klimaat. In dit onderzoek is gekeken naar de wensen en eisen van 
bedrijven uit West-Europa (EU) die een investering willen doen in een transitieland (‘het 
nieuwe Europa), in de productie- of dienstensector, met het motief om nieuwe markten aan 
te boren (ook wel horizontaal FDI genoemd) of om efficiëntie voordelen te behalen (ook wel 
verticaal FDI genoemd). Voor deze investeerders komen de volgende 5 hoofdgroepen 
locatie-eisen naar voren: markt en marktgerelateerde factoren, politiek en institutioneel 
raamwerk, macro-economische stabiliteit, openheid en integratie en arbeidsmarkt.  
 
Omdat het wat tijd betreft onmogelijk is en daarnaast ook onnodig is om voor alle 18 
transitielanden het theoretisch model in te vullen, zijn de aantrekkelijkste landen voor 
buitenlandse investeerders geselecteerd. Er is voor een dergelijke selectie gekozen omdat 
deze landen relatief vergevorderd zijn in het transitieproces. Dit vergevorderde stadium 
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maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe de transitie op gang is gekomen en hoe deze 
invloed heeft gehad op het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. De 
geselecteerde landen zijn: Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Kroatië. Deze landen zijn 
geselecteerd op criteria als FDI voorraad en jaarlijkse instroom, BBP (per capita), 
inwonersaantal, geografische positie en relatie met de EU en de WTO.  
 
In het vervolg van de thesis is het opgebouwde theoretisch model toegepast op de 
geselecteerde landen. Allereerst is ingegaan op de transitieprocessen in de landen. Hierbij 
bleken de begincondities een enorme invloed te hebben gehad op de aard. De meeste 
problemen uit de jaren negentig zijn te verklaren aan de hand van deze begincondities. 
Omdat het socialistische systeem van de Sovjet-Unie meer afweek van een kapitalistisch 
systeem dan het marktsocialisme uit Joegoslavië hadden en hebben Rusland, Oekraïne en 
Kazachstan meer ‘last’ van de begincondities dan Kroatië. In de Sovjet-Unie werd de 
economie aan de hand van vijfjarenplannen, grotendeels vanuit een centraal punt 
aangestuurd door een klein groepje elite die de staat representeerden. Omdat deze 
nomenklatura vrijwel de gehele allocatie van de goederen en diensten op zich nam kwam 
het prijsmechanisme, een fundamentele bouwsteen van een kapitalistisch systeem, te 
vervallen. In het Joegoslavische systeem werd de allocatie van goederen en diensten niet 
alleen vanuit de staat geregeld, maar ook via een gedeeltelijk vrije markt. Het 
prijsmechanisme was hierdoor veel minder ingeperkt.  
Naast het feit dat de republieken in de communistische tijd afhankelijk waren van de 
overkoepelende systemen (Sovjet-Unie en Joegoslavië) vormde ze zelf een eigen 
subsysteem. Elke republiek bezat zijn eigen economische en sociale structuur, die uiteraard 
wel was ingebed in het grotere systeem. Naast het feit dat deze subsystemen verbonden 
waren aan het grotere systeem waren ze ook sterk onderling afhankelijk. Hier moet gedacht 
worden aan economische handel tussen de deelrepublieken. De unieke structuren van de 
republieken zorgden er voor dat elk land, aan het begin van de transitie, unieke 
begincondities bezat en hierdoor een uniek transitieproces tegemoet ging. Overigens geldt 
hetzelfde voor de regio’s binnen de republieken. Deze bezaten ook unieke economische en 
sociale structuren. Dit betekent dat de transitie ruimtelijk zeer verschillende uitwerkingen 
kan hebben en dit vertaalt zich rechtstreeks naar het vestigingsklimaat.  
Rusland was de machtigste en welvarendste republiek van de Sovjet-Unie. Binnen 
Rusland, maar ook binnen de unie, vormden Moskou en Sint-Petersburg de meest 
geürbaniseerde en dynamische regio’s. Oekraïne was, na Rusland, de belangrijkste en 
welvarendste deelrepubliek van de Sovjet-Unie. Naast de RSFSR, was Oekraïne de enige 
andere republiek die meer dan 10% van de totale populatie van de unie binnen haar 
grenzen had (namelijk 18%). Deze 18% produceerde maar liefst 25% van het BBP van de 
unie. Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, was na Moskou en Sint-Petersburg de grootste 
stedelijke agglomeratie binnen de unie. Aan het begin van de transitie waren Kiev, Moskou 
en Sint-Petersburg de enige regio’s binnen de unie die als ‘young post-industrial’  
bestempeld konden worden. Door de aanleg van een spoornetwerk werd Kazachstan in de 
Sovjettijd één van de snelst groeiende republieken. Binnen de unie diende Kazachstan 
vooral als voedsel- en grondstofbron. Almaty, de hoofdstad van de republiek, ontwikkelde 
zich dankzij de aanleg van de Turkestan-Siberische spoorlijn tot een belangrijk cultureel en 
economisch centrum. Kroatië was na Slovenië de welvarendste republiek van Joegoslavië. 
De output per capita lag in Kroatië ongeveer 1/3 hoger dan het gemiddelde in Joegoslavië. 
Onder het bewind van Tito heeft Kroatië een industriële revolutie ondergaan. Het centrum 
hiervan werd gevormd door Zagreb. De kustregio Istrië vormde het centrum van de 
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opkomende toeristenindustrie. Mede dankzij het marktsocialisme bezat Kroatië aan het 
begin van de transitie een relatief goede uitgangspositie.  
 
Een tweede factor die naast de begincondities ook in grote mate de aard van de transities 
hebben bepaald is het politieke beleid. In de GOS-landen is dit beleid grotendeels bepaald 
door oude Sovjetelite die in het begin van de transitie, dankzij bestaande netwerken en 
machtsrelaties, belangrijke posities wisten te verkrijgen in de nieuwe onafhankelijke landen. 
Hier wordt duidelijk hoe bepalend de begincondities zijn en hoe padafhankelijk processen 
zijn. De oude machtsstructuren uit het Sovjetsysteem hebben de nieuwe machtsstructuren 
grotendeels gedetermineerd. Er bestaat dus een directe relatie tussen de begincondities en 
het gevoerde politieke beleid. Dit maakt de begincondities een nog belangrijkere factor die 
de aard van een transitie bepaald. De aan de macht gekomen elite bleek vaak totaal niet 
geschikt om het transitieproces te leiden. De staat functioneerde zeer slecht waardoor 
transitieproblemen helemaal niet, of niet adequaat genoeg zijn en worden aangepakt. 
Machtsstructuren vormen een sleutelonderdeel van een maatschappelijk systeem (ze 
bepalen in sterke mate de werking en de uitkomsten). Ze werken door in alle lagen van het 
systeem. Hierdoor vormden ze dan ook een van de belangrijkste negatieve terugkoppeling 
in de transitieprocessen van de betreffende GOS-landen.  
 
Zo hebben deze machtsstructuren in sterke mate het privatiseringsproces in de landen 
bepaald. Dit proces is een uitermate belangrijk onderdeel van een transitie en bepaalt in 
sterke mate de werking van het in opbouw zijnde maatschappelijke systeem. Vooral in de 
betreffende GOS-landen, maar ook in Kroatië, zijn de privatiseringen alles behalve eerlijk 
verlopen. Vaak vielen belangrijke staatsbedrijven dankzij oude netwerken voor zeer weinig 
geld of zelfs gratis in handen van oude Sovjetelite. Als resultaat wordt het economisch 
landschap gedomineerd door enorme tycoons. Deze tycoons doen er alles aan om 
concurrentie te voorkomen waardoor de middenklasse amper mogelijkheden had en heeft 
om zich te ontwikkelen. Dit heeft als gevolg dat er een slechte basis is voor democratie, er 
een enorm gat is tussen arm en rijk en dat het belangrijke proces van ‘creative destruction’ 
moeilijk op gang komt. Een ander direct gevolg van de ontstane machtsstructuren is het 
slecht functioneren van de staat wat heeft geleid tot een slecht politieke en institutionele 
raamwerk. Ambtenaren en zakenlieden waren grotendeels voor maximale regulatie en 
staatsingrepen om zo corruptie en ‘rent-seeking’ gedrag te maximaliseren.  
Deze negatieve terugkoppelingen vertalen zich direct in het vestigingsklimaat voor 
buitenlandse investeerders. Het slechte politieke en institutionele raamwerk, de dominantie 
van oligarchen in het economische landschap, en de grote verschillen tussen arm en rijk 
vormen hierin belangrijke zwaktes. De mate van marktdominantie is in Oekraïne het hoogst, 
terwijl in het energierijke Rusland en Kazachstan de inkomstenverschillen het grootst zijn. 
Wat betreft politieke en institutionele raamwerk scoren Kroatië en Kazachstan het best.   
 
Ondanks deze negatieve terugkoppelingen in het transitieproces zijn bepaalde 
hervormingen en herstructureringen tegen het einde van de jaren negentig wel (deels) 
geslaagd. Zo was er in elk land een private sector gecreëerd, waren de meeste prijzen 
geliberaliseerd, waren de handel en de arbeidsmarkt grotendeels geliberaliseerd, waren de 
fundamenten van een kapitalistisch financieel systeem opgebouwd, etc. Deze geslaagde 
transitieonderdelen vertalen zich direct als positieve aspecten in het vestigingsklimaat voor 
buitenlandse investeerders. Ook al was het transitieproces nog lang niet voltooid, toch 
functioneerde het systeem al goed genoeg zodat buitenlandse bedrijven in bepaalde 
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segmenten van het in opbouw zijnde kapitalistische systeem konden renderen. Met hun 
gebruiken, technologieën, managementexpertise en andere kennis versnelden zij het 
transitieproces en verbeterden zij het vestigingsklimaat.  
De geslaagde systeemveranderingen vormen de primaire basis achter de economische 
groei van de laatste jaren. Ook al hebben de stijgende internationale prijzen een belangrijke 
rol in deze groei gespeeld (vooral voor de GOS-landen), toch zijn het de 
systeemveranderingen die de groei in eerste instantie mogelijk hebben gemaakt. De 
(her)integratie van de landen in de wereldeconomie zorgde er bijvoorbeeld voor dat het 
investeringsklimaat in de exportsector aantrekkelijk werd. Een ander belangrijk voorbeeld 
betreft de transitie van het financiële systeem in Kazachstan. Dit land heeft in het begin van 
de transitie reeds de fundamenten van een kapitalistisch financieel systeem opgebouwd. 
Deze systeemverandering verbeterde het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders 
(vooral in de energiesector), waardoor de instroom aan FDI toenam. Deze FDI instroom 
was noodzakelijk voor de aanleg van de infrastructuur, die een verhoogde export van de 
grondstoffen mogelijk maakte. Deze verhoogde export is één van de belangrijkste 
groeifactor gebleken.  
 
Externe adviseurs en financiers hebben bij deze geslaagde systeemveranderingen een 
belangrijke achterliggende rol gespeeld. Vooral Kroatië heeft geprofiteerd van de 
invloedsfeer van de EU. Verschillende integratieprocessen hebben in dit land de 
systeemveranderingen in goede banen weten te leiden en te katalyseren. Daarnaast 
hebben alle landen geprofiteerd van adviezen en financieringen van het IMF en de EBRD. 
De openheid en integratie van Kroatië is een voorbeeld van een geslaagd 
transitieonderdeel dat met behulp van de EU bewerkstelligd is. Deze openheid vormt een 
belangrijk sterk punt in het vestigingsklimaat van het land. Na Kroatië heeft Oekraïne de 
beste relatie met de EU. Dankzij haar WTO lidmaatschap is het ook goed geïntegreerd in 
de wereldeconomie.  
 
De bewerkstelligde macro-economische stabiliteit is een andere belangrijke factor achter de 
recente economische groei. Stabiliteit vormt geen onderdeel van het transitieproces, maar 
ondersteunt het wel in sterke mate. In een omgeving van macro-economisch balans kunnen 
marktprijssignalen (door de liberalisatie) goed hun werk doen. Daarom is stabilisatie een 
vitale aanvulling op liberalisatie om productiviteit en groei tijdens het transitieproces en ook 
daarna te voeden. Tegen het einde van de jaren negentig zag de macro-economische 
situatie er vrij stabiel uit wat de groei gekatalyseerd heeft. Op dit moment is deze stabiliteit 
een sterk punt van het vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. De oplopende 
inflatiecijfers in de GOS-landen vormen wel een zorg voor de toekomst. 
 
De economische groei is een belangrijk pluspunt van het vestigingsklimaat en versterkt dit 
op zijn beurt. De toegenomen koopkracht onder de consumenten is hier een belangrijk 
voorbeeld van. De koopkracht van de consumenten kan ruimtelijk enorm variëren. De 
regio’s die het best met de transitie hebben weten om te gaan bezitten de welvarendste 
mensen. Dit zijn vaak commerciële centra als Moskou, Sint-Petersburg, Kiev, Almaty en 
Zagreb. Ook grondstofrijke regio’s in de GOS hebben goed met de transitie weten om te 
gaan. Regio’s waar de economie door het socialisme het meest onevenwichtig was bezitten 
vaak de armste mensen. Op dit moment heeft Kroatië de koopkrachtigste consumenten, 
gevolgd door Rusland. Economische groei maakt tevens hervormingen en 



 
 

115

herstructureringen minder pijnlijk waardoor ze eerder worden doorgevoerd (het katalyseert 
de transitie). 
De huidige economische groei in de landen kan grotendeels getypeerd worden als 
‘recovery growth’. Dit is vooral van toepassing op de GOS-landen en in mindere mate op 
Kroatië. Toen de groei zich eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw begon te hervatten 
bestonden er enorme reservecapaciteiten in bestaande industriële sectoren. Dit maakte het 
mogelijk om tegen relatief weinig investeringen de output snel te verhogen. Echter, de 
bezettingsgraad bereikt op dit moment een normaal niveau. Dit betekent dat goedkope 
mogelijkheden om de productie te verhogen schaars worden. Daarnaast hebben de GOS-
landen sterk geprofiteerd van ontwikkelingen in de internationale prijzen. Het is echter 
onmogelijk om constante verbeteringen op de handelsbalans te verwachten. De enorm 
expanderende dienstensector is tevens deels een inhaalslag. Tot slot begint de groei van 
de huishoudinkomens en consumentenkredieten ook haar grenzen te bereiken. Dat de 
groeifactoren grotendeels zijn uitgeput of binnen korte termijn uitgeput zullen raken vormt 
een belangrijke bedreiging voor het vestigingsklimaat in de toekomst. Als de landen de 
groei willen vasthouden of zelfs willen versterken moet de investeringsgraad omhoog.  
Op dit moment worden deze investeringen nog te veel belemmerd door het slecht 
functionerende politieke en institutionele raamwerk en de daarmee samenhangende 
machtsstructuren. Binnen- en buitenlandse investeerders worden gehinderd door onstabiele 
instituties, onzekerheid over wetgeving en regelgeving, lange procedures, zwakke 
eigendomsrechten, etc. Hierdoor moeten de ondernemers bij elke investerings- of 
innovatieactiviteit een hoge risicopremie laten opnemen, wat de drempel tot het doen van 
investeringen verhoogt. Zo als reeds geconcludeerd is zijn deze negatieve 
terugkoppelingen het directe gevolg van de ontstane machtsstructuren die grotendeels door 
de begincondities zijn gedetermineerd.  
 
Hierboven is in grote lijnen geschetst hoe de transitieprocessen er in de landen hebben 
uitgezien en welke factoren de aard van deze transities hebben bepaald. Daarnaast is 
weergegeven hoe deze systeemveranderingen zich vertalen naar het vestigingsklimaat 
voor buitenlandse investeerders. De belangrijkste sterkte en zwakte punten en 
bedreigingen en kansen zijn benoemd. Door te kijken in welke mate deze profielen voldoen 
aan de eisen van buitenlandse investeerders (opgesteld in het theoretisch model) is het 
mogelijk om uitspraken te doen over de aantrekkelijkheid van de huidige vestigingsklimaten. 
Het profiel van Kroatië blijkt zowel gunstig te zijn voor verticaal (efficiëntie zoekend) als 
horizontaal (markt zoekend) FDI. De mate van openheid en integratie (lid WTO en goede 
relatie EU) en de nabijheid tot de EU markt zijn aspecten aan het vestigingsklimaat die 
verticaal FDI aantrekken. Deze aantrekkelijkheid voor verticaal FDI wordt versterkt door de 
aanwezige arbeidsmarkt. De arbeid is voor Westerse maatstaven goedkoop en daarnaast 
beheersen de Kroaten de Engelse taal. De compacte en relatief koopkrachtige markt 
maken het land voor horizontaal FDI interessant. Echter, de openheid en nabijheid van de 
markt maken export een zeer goed alternatief voor het openen van een vestiging.  
Het profiel van Rusland sluit vooral aan op de eisen van horizontaal FDI. Het land bezit de 
grootste consumentenmarkt van Europa en deze markt is ruimtelijk vrij geconcentreerd. 
Vooral de agglomeraties Moskou en Sint-Petersburg zijn zeer aantrekkelijk. De lonen liggen 
hier hoog (in sommige sectoren zelfs op het niveau van het Westen) waardoor de 
consumenten veel te besteden hebben. Deze voordelen kunnen de nadelen van het slechte 
politieke en institutionele raamwerk makkelijk overstijgen. De afnemende economische 
groei en stagnerende loonontwikkelingen vormen een aanzienlijke bedreiging.  
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Oekraïne blijkt vooral een gunstig vestigingsklimaat voor verticaal georiënteerd FDI te 
bezitten. Het land ligt tegen de EU-markt, bezit een goedkope en goedopgeleide 
beroepsbevolking en de markt is relatief open. Voor de toekomst biedt het vestigingsklimaat 
van Oekraïne kansen voor horizontaal georiënteerd FDI. Het land heeft zeer veel inwoners 
en maar liefst 5 steden met meer dan één miljoen inwoners. De fors stijgende lonen uit de 
afgelopen jaren en de voorspelde loonsverhogingen van de EIU geven aan dat de 
consumentenmarkt haar potentie waar kan gaan maken. De relatie met de EU kan in alle 
opzichten een grote rol gaan spelen. Loonsverhogingen vormen overigens een bedreiging 
voor verticaal georiënteerd FDI. 
Het vestigingsklimaat van Kazachstan is moeilijk. Het land bezit weinig koopkrachtige 
consumenten en de consumentenmarkt is enorm verspreid. Wel laat de enorme 
economische groei zien dat er in de toekomst voor verticaal georiënteerd FDI meer 
mogelijkheden kunnen ontstaan. Voor verticaal FDI bezit het vestigingsklimaat van 
Kazachstan ook een aantal problemen. Het land ligt relatief ver van de EU markt en 
daarnaast is het een binnenstaat. De lage lonen en de openheid maken het daarnaast wel 
weer aantrekkelijk.  
Tot nu toe is er op een passieve manier naar het concept buitenlandse investeerders 
gekeken. Echter, in dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat buitenlandse 
investeerders een actieve en positieve impact kunnen hebben op het transitieproces en 
daarmee op het vestigingsklimaat. FDI vormt een positief terugkoppelingsmechanisme in 
het transitieproces. Buitenlandse bedrijven brengen bijvoorbeeld kapitaal, technologieën en 
kennis met zich mee. Deze elementen zijn essentieel in een transitieproces.  
 
In dit onderzoek is geïllustreerd hoe de concepten transitie, vestigingsklimaat en 
buitenlandse investeringen er in ‘het nieuwe Europa’ uitzien en hoe ze met elkaar in relatie 
staan. Het blijkt dat deze relaties zeer complex en context afhankelijk zijn. De uitkomsten 
van een transitieproces kunnen ruimtelijk en per schaalniveau enorm verschillen. Verder is 
gebleken dat de ruimtelijke transitieprocessen op de verschillende schaalniveaus veel 
invloed op elkaar hebben. Transitieprocessen op het regionale schaalniveau kunnen 
doorwerken tot op het landelijke of zelfs globale schaalniveau. Hetzelfde geldt voor globale 
processen die het regionale transitieproces beïnvloeden. Aan de hand van een voorbeeld is 
deze wisselwerking goed te illustreren: Op dit moment proberen een aantal GOS-landen 
zich los te maken uit de invloedssfeer van Rusland. Tegelijkertijd zoeken ze steeds meer 
aansluiting met het Westen. De ‘gekleurde revoluties’ in Georgië, Oekraïne en Kirgizië laten 
deze globale/internationale trend zien. De invloedsfeer van het Westen kan een zeer 
positieve invloed hebben op de aard van de transitie en daarmee op het vestigingsklimaat. 
De rol die de EU heeft gespeeld bij de recent toegetreden leden illustreert dit. Deze 
internationale processen werken door in elk schaalniveau. De aanleg van een door de EU 
gesubsidieerd station of snelweg is hier een voorbeeld van. De lokale economie kan hier 
enorm van profiteren. Echter, deze internationale processen worden gecreëerd en 
ondersteund van onderaf. Het zijn immers individuen die de revoluties (en transities)in de 
landen op gang hebben gebracht. 
Omdat transitie het vestigingsklimaat beïnvloedt en determineert geldt hetzelfde voor het 
vestigingsklimaat. Het vestigingsklimaat ziet er op elk niveau anders uit, maar staat aan de 
hand van processen in relatie met het vestigingsklimaat op andere schaalniveaus. Dit 
vestigingsklimaat blijkt overigens een zeer context afhankelijk begrip te zijn. Elke 
afzonderlijke buitenlandse investeerder stelt zijn eigen wensen en eisen aan het 
vestigingsklimaat.  
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Bijlage 1 
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