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Abstract in Dutch

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de verschillende manieren waarop de kenmerken
van de civiele diensten over de hele wereld effect hebben op welvaartsbevorderend
beleid en het bouwen van de capaciteit van de nationale staat. In dit streven
richt het zich op de interactie tussen een gekozen regerende coalitie en een
permanente bureaucratie die probeert een zekere mate van autonomie te be-
houden. Gedurende de hoofdstukken, levert het diverse bijdragen via meerdere
methodieken. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de literatuur over
de capaciteit van de staat, beginnend bij de vroege studies van de jaren 1960.
Het toont hoe het concept van staatscapaciteit is gedefinieerd en gemeten,
en het brede regelen van bestaande interpretaties, afhankelijk van het disci-
plinaire gebied waarin het is ingebed. Hoofdstuk 2 onderzoekt de theoretische
verschillen tussen staatscapaciteit en bureaucratische autonomie, en bepaalt
de desbetreffende effecten op twee Millenium Development Goals, kindersterfte
en tuberculose-niveaus. Gezien het gebrek aan goede alternatieven voor het
meten van bureaucratische autonomie in de literatuur, biedt het een nieuwe
index van bureaucratische autonomie, met drie bijzondere voordelen: het is
objectief in plaats van op onderzoek gebaseerd, het is voldoende voor tij-
dreeksanalyses en bestrijkt een breed scala van landen. De bevindingen tonen
aan dat een hogere autonomie zich vertaalt in snellere verbeteringen bij beide
gezondheidsuitkomsten. Hoofdstuk 3 maakt gebruik van een oorspronkelijk
samengestelde databank over bureaucratische functies in Argentini en Brazili,
om uitgebreide en historische patronen vast te leggen in de relatie tussen
de politiek en de bureaucratie. De resultaten tonen aan dat deze interac-
tie twee belangrijke aspecten van de staatscapaciteit bepaalt: beleidsaanpass-
ingsvermogen en beleidsvoorspelbaarheid, waarbij de laatste meer ontwikkeld
in Brazili dan in Argentini. Het hoofdstuk verkent ook verschillende politieke
economie elementen die achter het contrast zitten in de patronen die gevonden
kunnen worden tussen de twee landen. Terwijl de vorige twee hoofdstukken
voorstander zijn van een kwantitatieve en econometrische benadering voor de
staatscapaciteit en civiele diensten, richt Hoofdstuk 4 zich op een kwalitatieve
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case-analyse om de evolutie in de prestaties van het Argentijnse Anti-corruptie
Bureau van Argentini in de afgelopen jaren te laten zien. Het hoofdstuk maakt
gebruik van diepte-interviews, media-inhoud en de officile verslagen om de poli-
tieke en institutionele determinanten te analyseren achter de grote variatie in
de prestaties van het agentschap. In de conclusies, brengt het een aantal ideen
naar voren over de mechanismen waarmee bureaucratische autonomie zowel
wordt gebouwd als verarmd in de context van de opkomende economien, en het
belang van het onderscheid tussen eenvoudig omkeerbare en niet-omkeerbare
politieke strategien die de autonomie van het ambtenarenapparaat. Al met
al, het proefschrift biedt nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van het
beleid en de instellingen in uitdagende bestuur-contexten, vanuit een groten-
deels multidisciplinair perspectief dat elementen van de ontwikkeling van de
economie, politieke economie, vergelijkende bestuurskunde en beleidsanalyse
studies combineert.
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