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Samenvatting

Dit proefschrift bestudeert de relatie tussen beleidshervormingen en productiviteits-

groei. Het beargumenteert dat het onderkennen van de diversiteit van bedrijven

aan de basis ligt voor het begrijpen van de relatie tussen beleid en productiviteit. De

verschillende hoofdstukken in dit proefschrift richten zich op twee Latijns Amerikaanse

landen, namelijk Brazilië en Chili. Latijns Amerika heeft een grote verandering in

overheidsbeleid ondergaan. Deze radicale beleidsverandering biedt mogelijkheden

om het effect van beleid op productiviteit te bestuderen.

De beleidsverandering was de verschuiving van een door de staat geleide economie

naar een door de markt geleide economie. Na de schuldencrisis van 1982 werd de

invloed van de overheid drastisch gereduceerd en vervangen door marktwerking.

Helaas voldeden de hervormingen niet aan de verwachtingen. De groei na de her-

vormingen was matig en zelfs lager dan voor de crisis. De lage productiviteitsgroei

in Latijns Amerika is een bron van zorg voor beleidsmakers, omdat het de welvaart

van een land bepaalt.

Dit proefschrift probeert een bijdrage te leveren aan het oplossen van de puzzel

van een lage groei in Latijns Amerika ondanks hervormingen. Aan de hand van

bedrijfsdata voor de detailhandelssector wordt dieper op deze puzzel ingegaan.

Specifiek komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:

• Zorgt het openstellen van de detailhandelssector voor buitenlandse concur-

rentie in een verbetering van de productiviteit?

• Beïnvloeden belastingen en toegang tot krediet de plaatsing van werknemers

en kapitaal over bedrijven?

• Zijn geregistreerde bedrijven productiever dan bedrijven die de regelgeving

en wetten ontduiken?
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• Is het gebruik van Informatie en Communicatietechnologie (ICT) een onder-

scheidend karakteristiek van het productieproces van een bedrijf?

Hoofdstuk 2 bestudeert het effect van buitenlandse concurrentie op produc-

tiviteit in de Braziliaanse detailhandelssector. Brazilië stelde de detailhandelssector

open voor buitenlandse bedrijven in 1995. Academici en politici verwachtten dat

de toetreding en uitbreiding van nationale en internationale detailhandelsketens,

als gevolg van de liberalisatie, zou leiden tot een groei in productiviteit.

In dit hoofdstuk wordt een uitgebreide database van detailhandels gebruikt om

te bestuderen wat er gebeurde met productiviteit na de liberalisatie. Twee met

elkaar samenhangende resultaten verklaren waarom de beleidshervormingen niet

tot een groei in productiviteit hebben geleid. Ten eerste is er geen noemenswaardige

tendens te bespeuren dat detailhandelsketens de minder productieve zelfstandige

ondernemingen uit de markt concurreren. Ten tweede vindt er geen verschuiving

van werknemers en investeringen naar meer productieve ondernemingen plaats na

de hervormingen.

In de V.S. is al langere tijd een tendens gaande dat kleine ’mom-and-pop stores’

plaatsmaken voor detailhandelsketens. Dit leidt in de V.S. tot een substantiële

groei in productiviteit. Waarom vindt er niet iets soortgelijks plaats in Brazilië?

Ten eerste verhindert zeer strikte regelgeving de uitbreiding van detailhandels-

ketens. Ten tweede weerhoudt de kwantiteit, kwaliteit en oriëntatie van spoor- en

wegennetwerken de opkomst van nationale distributiesystemen voor detailhan-

dels. Investeringen in het verleden in spoorwegen hadden bijvoorbeeld tot doel

om Brazilië te integreren in de wereldeconomie (dat is, primaire goederen te ex-

porteren), in plaats van het creëren van een grote binnenlandse markt. Ten derde

beïnvloeden vraagfactoren, zoals de voorkeur voor het winkelen op de markt, de

uitbreiding van detailhandelsketens. Echter, andere vraagfactoren, zoals de toene-

mende participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt en de recente verbeteringen in

de inkomensdistributie, zorgen voor een verschuiving in het voordeel van ketens.

Dit suggereert dat wanneer regulering versoepelt en de infrastructuur verbetert,

een detailhandelsrevolutie mogelijk is.

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de vraag waarom er geen verschuiv-

ing van werknemers en investeringen naar meer productieve ondernemingen plaats

vindt na de hervormingen. Opnieuw wordt de census van detailhandels gebruikt,

net als in hoofdstuk 2. De toepassing van een nieuwe methodologie - die ver-

schillen tussen de marginale opbrengsten en de marginale kosten van kapitaal en

arbeid meet - zorgt voor een frisse blik op de vraag waarom productieve bedrijven
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niet groter worden na de hervormingen. Ook hier suggereren de resultaten dat

er geen herverdeling van kapitaal en arbeid plaats vindt. Dit is consistent met de

bevindingen in hoofdstuk 2 en onderbouwt de visie die stelt dat het ontbreken van

herplaatsing van werknemers en investeringen naar productieve ondernemingen

verantwoordelijk is voor de lage groei in Latijns Amerika na de hervormingen.

De nieuwe methodologie die wordt toegepast in dit hoofdstuk biedt ook de

mogelijkheid om te bestuderen of de verkeerde plaatsing van arbeid en investerin-

gen over bedrijven gerelateerd is aan regulering. Ondanks de liberalisatie zijn de

arbeids- en de productmarkt van Brazilië nog sterk gereguleerd. Belastingen bedra-

gen bijvoorbeeld 200 procent van de bruto winsten in Rio de Janeiro. De selectieve

wetshandhaving kan impliciet of de facto zorgen voor verschillen in de marktom-

standigheden voor kleine en grote bedrijven. Vaak vinden overheden in Latijns

Amerika het onpraktisch om belasting te heffen op kleine bedrijven. Overheden

vinden het makkelijker om hogere belastingvoeten te handhaven en die te heffen

op grote bedrijven. Maar de toegang tot krediet en strikte arbeidsregulering zijn

mogelijk grotere obstakels voor de groei van kleine bedrijven. Imperfecties in de

kapitaalmarkt kunnen bijvoorbeeld een groter probleem zijn voor kleine bedrijven

ten opzichte van grote ondernemingen, omdat ze niet over voldoende onderpand

beschikken.

Door middel van econometrische methoden vinden we dat het moeilijk verkri-

jgen van krediet de investeringsbeslissingen van kleine- en middelgrote bedrijven

beïnvloedt, maar niet die van grote bedrijven. In tegenstelling, belastingen op bruto

winsten beïnvloeden de productie van grote bedrijven, maar niet die van kleine- en

middelgrote bedrijven. De resultaten suggereren dus dat de effecten van regulering

afhangen van de grootte van het bedrijf. Beleidsmakers moeten daarom rekening

houden met de diversiteit van bedrijven wanneer regulering wordt herzien.

Hoofdstuk 4 richt zich op verschillen in de naleving van wetten en regels door

bedrijven. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van een zeer gedetailleerde vra-

genlijst die is afgenomen onder meer dan 11000 kleine Braziliaanse detailhandels,

met uitgebreide informatie over de naleving van wet- en regelgeving. De enquê-

teurs bezochten huishoudens en verzekerden eventueel aanwezige eigenaren van

de detailhandels dat alle informatie die ze verstrekten niet tegen hen kon worden

gebruikt in de rechtszaal. Hierdoor biedt deze enquête een unieke mogelijkheid

om ondernemers te bestuderen die zich normaal verborgen houden voor de staat.

Specifiek bestudeert dit hoofdstuk of bedrijven die de wet- en regelgeving naleven

(geregistreerde bedrijven) productiever zijn dan bedrijven die dat niet doen (niet-
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geregistreerde bedrijven). De econometrische aanpak controleert onder meer voor

bedrijfs-, industrie- en ondernemerskarakteristieken, om er zeker van te zijn dat

verschillen in productiviteit tussen bedrijven zich daadwerkelijk voordoen, en niet

komt doordat bijvoorbeeld een bedrijf wordt geleid door een betere manager. De

resultaten suggereren dat verschillen in productiviteit tussen geregistreerde bedri-

jven en niet-geregistreerde bedrijven groot zijn als er niet wordt gecontroleerd voor

zelfselectie en de bedrijf-, industrie- en ondernemerskarakteristieken. Echter, als

we controleren voor zelfselectie en de serie karakteristieken, dan suggereren de re-

sultaten nog steeds dat geregistreerde bedrijven productiever zijn, hoewel de ver-

schillen kleiner worden.

De implicaties van deze bevindingen zijn belangrijk voor het overheidsbeleid.

Veel overheden in Latijns Amerika hebben namelijk hervormingen in de bedrijf-

sregistratie doorgevoerd om bedrijven ertoe te bewegen de wetten en regels na

te leven. De resultaten in dit hoofdstuk suggereren dat wanneer meer bedrijven

zich registreren, de productiviteit zal toenemen. Dit is mogelijk, omdat gereg-

istreerde bedrijven vrijuit kunnen adverteren en technische assistentie krijgen van

de overheid. Echter, alleen bedrijven verleiden om zich te registreren is niet genoeg.

Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 3, is het verbeteren van de toegang tot krediet

en hervormingen van de arbeidsmarkt noodzakelijk voor het verbeteren van de

groeivooruitzichten van kleine productieve bedrijven.

Het laatste doel van dit proefschrift is het bestuderen van de relatie tussen

productiviteit en informatie en communicatie technologie. Hoofdstuk 5 beargu-

menteert dat de adoptie van ICT zulke verstrekkende gevolgen heeft voor de or-

ganisatie en de kostenstructuur van bedrijven, dat de adoptie van ICT het volledige

productieproces beïnvloedt. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van een unieke

dataset, verstrekt door het statistisch bureau van Chili, met gedetailleerde infor-

matie over de investeringen en het gebruik van ICT door Chileense detailhandels.

De toepassing van een nieuwe econometrische techniek, een ’latent class stochas-

tic frontier model’, biedt de mogelijkheid om te bestuderen of ICT een latente factor

is die het productieproces van een bedrijf verandert. We vinden dat het produc-

tieproces van detailhandels inderdaad van elkaar onderscheiden kan worden naar

gelang de intensiteit waarmee gebruik wordt gemaakt van ICT. De resultaten sug-

gereren dat ICT niet de enige en mogelijk ook niet de beste manier is om de efficiën-

tie van detailhandels in Latijns Amerika te verbeteren. De economische voordelen

van het geven van assistentie in het verbeteren van management en organisatiepro-

cessen zijn mogelijk groter dan het verstrekken van economische prikkels voor de
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adoptie van ICT. Dit verschilt echter tussen bedrijven naar gelang het gebruik van

ICT.

Kort samengevat, de diversiteit van bedrijven is een cruciale factor die meegenomen

moet worden in het analyseren en verklaren van het effect van beleid op produc-

tiviteit.
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