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Hoofdstuk 7

Nederlandse Samenvatting

Dit proefschrift is een compilatie van drie empirische studies over de interactie tussen democratie,

financiële regelgeving en economische prestaties. Dit korte hoofdstuk geeft een beknopt overzicht

van de twee hoofdonderwerpen binnen dit proefschrift, het overkoepelende thema, de onderzoeks-

vragen en de resultaten. Met het oog op leesbaarheid probeert dit korte hoofdstuk technische

details en jargon te vermijden.

Economen, sociologen en politicologen zijn al decennialang bezig met de vraag of democratie

nuttig danwel noodzakelijk is voor het goed functioneren van economiën en maatschappijen. On-

danks de vele studies over democratie hebben de sociale wetenschappen hier nooit een consensus

over bereikt. Zo is er bijvoorbeeld onenigheid over of democratie bevorderlijk is voor economische

groei en ontwikkeling en of democratie voor meer inkomensgelijkheid zorgt. Tevens is het niet

geheel duidelijk onder wat voor omstandigheden democratieën zich ontplooien of instorten, noch in

hoeverre zulke democratische ontwikkelingen een economisch fundament hebben.

Financiële regelgeving heeft sinds de Grote Recessie van 2008/2009 aanzienlijk meer aandacht

gekregen onder economische onderzoekers. De enorme, wereldwijde chaos en economische schade

die deze bankencrisis heeft veroorzaakt heeft ervoor gezorgd dat de financiële wereld in een negatie-

ver daglicht is komen te staan. Financiële integratie en ontwikkeling werden vroeger veelal gezien

als een nuttige bron van economische groei en ontwikkeling. Financiële regelgeving werd hierdoor

als een ongewenste beperking gezien, die de potentiele bijdragen van de financiële wereld teveel

beperkte. Recent onderzoek geeft echter aan dat de deregulering van de financiële wereld wellicht

te ver is doorgeschoten. Kapitaalmarkten zijn mogelijk te ver ontwikkeld en te zeer internationaal

verstrengeld, tot het punt dat ze meer kwaad dan goed beginnen te veroorzaken.

Het overkoepelende thema tussen het onderwerp van democratische ontwikkelingen en financiële

regelgeving is het concept van instituties. Instituties zijn, kort samengevat, de formele en informele

regels die bepalen hoe individuën en organisaties met elkaar mogen omgaan. Democratische insti-

tuties bepalen bijvoorbeeld dat iedere volwassen persoon een gelijke stem en invloed heeft op het
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bepalen van overheidsbeleid, in tegenstelling tot dictaturen waar slechts een handjevol mensen alle

macht in handen heeft. Financiële regelgeving bepaalt bijvoorbeeld of kapitaal over grenzen mag

worden verplaatst, of welke producten de bankenwereld mag verhandelen.

Dit proefschrift probeert binnen dit overkoepelende thema drie onderzoeksvragen te beantwoor-

den:

1. In hoeverre worden veranderingen in het niveau van democratie teweeggebracht door econo-

mische en financiële crises?

2. Zorgt democratisering voor een vermindering van inkomensongelijkheid?

3. Leidt een liberalisering van de kapitaalrekening tot hogere economische groei?

Hoofdstuk 2 onderzoekt de eerste vraag. Het hoofdstuk bestudeert de economische, democra-

tische en politieke ontwikkelingen van 70 landen vanaf het jaar 1810 tot het jaar 2010. De studie

maakt een onderscheid tussen 6 soorten crises: Hyperinflatie, bankcrises, buitenlandse schuldencri-

ses, binnenlandse schuldencrises, beurscrashes en valuta crises. De resultaten van deze studie geven

aan dat politieke leiders vaker worden vervangen ten tijde van een crisis. Van de 6 crisissoorten

spelen bankencrises en buitenlandse schuldencrises de grootste rol hierin. Een tweede vondst binnen

deze studie is dat het niveau van democratie maar zeer zelden verandert, maar dat zulke verande-

ringen wel vaker voorkomen tijdens crises. Periodes van hyperinflatie hebben de nauwste band met

zulke democratische veranderingen. Onder democratische landen wordt het niveau van democratie

ietwat verzwakt, terwijl niet-democratische landen juist deels democratischer worden. In het alge-

meen zijn de veranderingen van het democratische niveau vrij klein en is er bijvoorbeeld vrijwel

nooit sprake van het volledig omgooien van het democratisch stelsel. Toch geven de resultaten aan

dat democratieën kwetsbaar zijn voor economische en financiële crises. Aan de hand hiervan kan

men in de context van crises als de recente Grote Recessie verwachten dat sommige EU landen

minder democratisch uit de crisis tevoorschijn komen. Ook geeft dit aan dat sterk leiderschap en

het beperken van de economische schade essentieel zijn bij de aanpak van de huidige COVID crisis,

aangezien ook hier het democratisch stelsel mogelijk wordt ondermijnd.

Hoofdstuk 3 zoekt een antwoord op de tweede vraag. Theoretische economische modellen voor-

spellen dat democratisering tot meer inkomensherverdeling leidt, waardoor inkomensongelijkheid

wordt verminderd. Dit komt omdat democratisering in het algemeen het machtsmonopolie van

rijken vermindert en de politieke invloed van armere bevolkingsgroepen bevordert. Dit biedt zulke

armeren de kans om bestaande, scheve inkomensverdelingen deels recht te trekken via, bijvoorbeeld,

een progressief belastingsstelsel of een uitbreiding van de verzorgingsstaat. In landen die minder

democratisch worden wordt dit proces omgedraaid. Hier verwacht men theoretisch gezien dat de

inkomensongelijkheid dus juist groter wordt. Hoofdstuk 3 bestudeert 172 landen tussen 1960 en
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2016, om te kijken of deze theoretische voorspellingen in het verleden inderdaad waar zijn gemaakt.

Uit de resultaten blijkt dat democratisering zowel op de korte termijn als langere termijn geen

statistisch significante invloed heeft op het niveau van inkomensongelijkheid, noch de mate waarin

inkomensherverdeling plaatsvindt. Ook (gedeeltelijke) democratische instortingen blijken geen sta-

tistisch significante, meetbare effecten teweeg te brengen. Een expliciet onderdeel van de huidige

Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling is het verminderen van ongelijkheid tussen en binnen

landen. Aan de hand van de resultaten van hoofdstuk 3 blijkt dat dit doel zeer onwaarschijnlijk

kan worden behaald via beleiden die de democratie bevorderen, maar dat er andere kanalen moeten

worden verkend.

Hoofdstuk 4 richt zich op het beantwoorden van de derde vraag. Het liberaliseren van de kapi-

taalrekening creëert de mogelijkheid om kapitaal te verplaatsen van plekken waar een overschot aan

kapitaal is naar plekken waar daar een tekort aan is. Het openen van grenzen voor kapitaalstromen

vergroot tevens de internationale concurrentie onder financiële instellingen, hetgeen ze dwingt om

effectiever te werk te gaan. Liberalisatie van de kapitaalrekening biedt dus een betere toegang tot

kapitaal voor investeringen en leidt tot financiële ontwikkeling. Zowel neoklassieke groeitheorie als

financiele endogene groeimodellen stellen aan de hand hiervan dat de liberalisatie van kapitaalre-

keningen bevorderlijk is voor economische groei. Toch hebben de vele financiële crises in Latijns

Amerika sinds 1980, de Aziatische wisselkoerscrisis van 1997 en de recente Grote Recessie duidelijk

gemaakt dat er ook nadelen vastzitten aan nauwe, international financiële integratie. Een open

kapitaalrekening maakt immers niet alleen de instroom van kapitaal makkelijker, maar ook kapi-

taalvluchten kunnen makkelijker plaatsvinden, waardoor wisselkoerscrises en schuldencrises kunnen

ontstaan. Hoofdstuk 4 kijkt naar hoeveel economische groei de liberalisatie van de kapitaalrekening

gemiddeld oplevert, om een beter beeld te schetsen of de voordelen van liberalisatie groot genoeg

zijn om voor de nadelen te compenseren. Aan de hand van een studie van 182 landen tussen 1970 en

2017 blijkt dat liberalisatie van de kapitaalrekening inderdaad tot een tijdelijk hogere economische

groei leidt. Economische groei is gedurende de jaren na liberalisatie cumulatief 1-2% hoger dan

voorheen, maar keert na ongeveer 5 jaar weer terug naar dezelfde waarde als voor liberalisatie. Er

is geen bewijs dat dit effect afhankelijk is van het niveau van ontwikkeling van het liberaliserende

land, noch is er een merkbaar verschil tussen democratische en niet-democratische landen. In het

verleden is liberalisatie als een soort wondermiddel voor economische groei toegepast. Uit de resul-

taten van hoofdstuk 4 blijkt dat zulk beleid met scepsis en voorzichtigheid moet worden benaderd:

Een gemiddeld 1-2% cumulatief hogere groei kan immers makkelijk weg worden gevaagd door een

enkele financiële crisis.
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Al met al zijn er vier kernpunten die men uit dit proefschrift kan halen:

1. Politiek leiderschap verandert vaker ten tijde van economische en financiële crises.

2. Democratieën zijn kwetsbaar voor crises en democratische instituties verzwakken tijdens cri-

ses. Niet-democratiën hebben, in tegenstelling, eerder de neiging om democratischer te wor-

den.

3. Democratisering heeft geen significante invloed op inkomensongelijkheid noch op inkomens-

herverdeling. Ook (deelse) democratische instortingen hebben hier geen meetbare invloed

op.

4. Liberalisatie van de kapitaalrekening leidt tot tijdelijk hogere economische groei. Dit effect is

vrij klein, kortstondig en is gemiddeld hetzelfde tussen democratiën en niet-democratiën en

tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.
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