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Het transformatie.
proces1n

Oost-Europa
De diversiteit

(Op economisch, maar
Oost-Europa bestaat niet
niet op politiek gebied
meer . In rook opgegaan is
wordt ook Slowakije hierook het uniforme beeld
bij gerekend .) Deze !anvan grijze steden, groezeden zijn redelijk ver gelige dorpen, sjofel geklevorderd in het bereiken
de, norse massa's die drie
van een macro-econoa vier keer per jaar naar
misch evenwicht en hebJULIA QUAK-STOILOVA
gigantomane pleinen werben hun inflatie aardig
den gedreven om de !eiFree-lance publiciste en prive-dacente Bulaaars
onder controle . Men vindt
ders te danken voor hun
aan de Universiteit van Amsterdam
er een positieve economigelukkige bestaan in wat
sche groei en beheersbare
men zelf het 'socialistioverheidstekorten en het
sche kamp' noemde. Dat
midden- en kleinbedrijf komt er snel op . Politiek
beeld vertoonde trouwens al vanaf de late jaren '7o
gezien betreft het Ianden waarin de democratie al
barsten. Denk daarbij aan het relatief vrolijke
redelijk ontwikkeld is. Als vuistregel en eerste voorHongarije, Tito's vrijgevochten Joegoslavie en het
waarde neemt men aan dat dit het geval is zodra de
rebelse Polen. Bij aile verschil domineerde evenwel
macht meer dan een keer en langs puur parlementaieen massieve gemeenschappelijkheid: politieke
re weg van de ene naar de andere politieke kleur
gebondenheid aan Moskou voor de meesten,
gewisseld is. Dat is gebeurd in Hongarije, waar de
schaarste en tekorten, een gedirigeerde economie,
kiezers de adepten van de markteconornie met hun
een leidende rol van de communistische partij en
ongebreidelde kapitalistische ideeen enkele jaren
een absolute afhankelijkheid van de staat voor alle
geleden even naar huis stuurden ten bate van de exburgers.
communisten; ook in Polen heeft de economische
Sinds de omwentelingen herkennen zelfs Oostshock-therapie verschillende keren sinds 199 2 een
Europeanen hun wereld niet meer. Elke ·uniformi'halt' moeten maken. Enigszins onverwacht voor het
teit is zoek. Drie Ianden hebben simpelweg opgeWesten heeft recent zelfs de veelgeprezen ultralibehouden te bestaan: de DDR, Tsjechoslowakije en
rale premier Klaus van Tsjechie - tot voor kort de
Joegoslavie. Om jTlaar te zwijgen over het 'moedersymboolfiguur van een succesvolle overgang naar de
land ', de Sovjet-Unie. Op het territoriurn van enkemarkteconomie - plaats moeten maken op beschulle Ianden werden gruwelijke oorlogen uitgevochten. Weer andere Ianden concurreren met elkaar
diging van machtsconcentratie en corruptie in zijn
naaste omgeving.
om de betiteling 'het knapste jongetje van de klas'
De tweede groep bestaat uit Ianden die vanwege
bij het onderschrijven van de westerse normen van
een nog ontbrekend politiek instrumentarium voordemocratische rechtsstaat en markteconornie. Zij
lopig geen macro-econornisch evenwicht hebben
doen dit dermate overtuigend dat hun opname in
bereikt: Roemenie, Bulgarije, Rusland en de BalNAVO en EU ophanden is.
tische staten. Deze Ianden hebben tekorten op hun
Vaak probeert men toch enige structuur te brenhandels- en dienstenbalans. De schommelingen van
gen in de huidige economisch-politieke diversiteit
hun wisselkoersen zijn te groot en de diverse overvan Centraal- en Oost-Europa. Dan spreekt men
heden treffen bij de soms juiste maatregelen vaak
doorgaans van drie groepen Ianden. Tsjechie,
niet de juiste dosering. Verder is het wetgevingsHongarije, Polen en Slovenie gelden als koplopers.
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instrumentarium nog onvoldoende ontwikkeld en
proberen velen zich aan de regels, zoals belasting
betalen, te onttrekken. Vaak is daar ook sprake van
een verstrengeling van politiek en economisch
belang. In geen van die Ianden heeft de privatisering
het verwachte effect gesorteerd, omdat het management nog steeds aan het 'oude denken ' vasthoudt. Ook hanteert m en nog vaak de oude manier
van boekhouden : m en geeft bijvoorbeeld niet de
feitelijke productie op, maar een lagere om zo de
belastingen te kunn en ontduiken.
Vanzelfsprekend gaat niet alles ineens. In
Tsjechie, Polen en Hongarije was men aanvankelijk
ook aangewezen op oude productietechnieken die
het rendement van het productieapparaat laag hielden. ln de laatste jaren is daarin echter door het
inschakelen van nieuwe m ensen en trends in het
management en invoering van nieuwe technieken
verbetering gekomen . ln dat opzicht !open Bul garije, Rusland en Roem enie achter. Volgens waarnemers uit het W esterse bedrijfsleven is het goed
merkbaar dat onderin het overheidsapparaat nieuw
beleid wordt ontwikkeld en vertegenwoordigd ,
terwijl bovenin , op de ministeries, 'oudgezinden'
de beslissende stappen in de hervormingen nog
veelal saboteren.
Bij deze Ianden lukt het ook a! vee! minder om een
regering die slecht heeft geregeerd met democratische middelen de laan uit te sturen, vooral omdat het
daarbij om regeringen van voormalige communisten
gaat. In Roemenie is het de democratische aanhangers van de markteconomie pas een jaar geleden
gelukt om een parlementaire m eerderheid te krijgen;
in Bulgarije weigerden de ex-communisten de conse quenties te dragen van het failliet van hun politiek en
moesten ze met massale protestdemonstraties
gedwongen worden te gaan . In deze groep Ianden
woedde tot voor kort een felle politieke strijd tussen
'links' (de ex-communisten) en ' rechts' - de democratische oppositie en aanhangers van een markteconomie -, hetgeen het tempo en de kwaliteit van de
hervormingen ook niet echt bevorderd heeft.
Nog minder goed gaat het in de derde groep van
Ianden: Oekralne, Wit-Rusland, Albanie , Centraal
Azie. Sommige Oost-Europadeskundigen zijn hier over ronduit pessimistisch. Het beleid van de centrale overheden frustreert volgens hen aile hervorming~n. Van democratische ontwikkelingen is nauwelijks sprake, de macht is nog steeds in hand en van

groeperingen die grotendeels wortelen in oude tradities. In Albanie hadden trouwens de aanhangers
van een markteconomie de macht en liep de economische ontwikkeling goed tot daar het schandaal
rondom de piramidenspelen uitbrak, maar bij de
rest is het oude denken nog steeds volop aanwezig.
Uit een oogpunt van zakendoen is het risico vergeleken met andere gebieden in O ost- Europa voor het
internationale bedrijfsleven nog te groot om er te
investeren.
Enkele theorieen aifals!ficeerd
Oost-Europa-watchers putten zich uit in gissingen
om de verschillen in het postcommunistische transformatieproces te verklaren . De ene theorie volgt de
andere op. lk wil hier een aantal theorieen kort de
revue Iaten passeren en deze vervolgens beoordelen
op hun falsificeerbaarheid - de test voor de aanwezigheid van tegenvoorbeelden waarvoor de stelling
niet opgaat, wat volgens Popper de toetssteen is van
zin of onzin van zo 'n theorie. Zo is er bijvoorbeeld
een theorie die aanneemt dat lange zeekusten de
democratie bevorderen 1 • Dit is een m erkwaardige
theorie , immers eeuwenlang lijken Spanje of
Portugal in dat opzicht niet vee! aan hun zeekust te
hebben gehad . En hoe zit het met de zeekust van
Tsjechie of voormalig Tsjechoslowakije, data! sinds
zijn oprichting na de Eerste W ere! doorlog doorging
voor een exemplarische democratie?
Een andere theorie vermoedt dat parlem entarism e en democratie a! sinds hun intrede de dienst
uitmaakten bij de ' knapste jongetj es ' van het
Oost-Europese transformatieproces , net als in de
W esterse Ianden zelf. Deze Oosteuropese Ianden
(her-)kregen hun nationale onafhankelijkheid
m eestal na de Eerste W ereldoorlog. T wee decennia
later kwam vervolgens de gedwongen samenwerking m et of de verovering door Hitler , op de voet
gevolgd door hun uitlevering aan Stalin . Een terugblik toont aan dat die huidige ' beste leerlingen ' tij dens het lnterbellum nogal uiteenlopende regimes
hadden . Het toenmalige Tsj echoslowakije beantwoordt volledig aan onze ideeen van een parlem entaire democratie . Polen versleet aileen a! in de jaren
I 9 2 3- I 9 2 6 vijftien r egeringen en elf premiers.
T oen greep sterke man Pilsoedski de macht en
regeerde tot aan zijn dood in I 9 35. ln Hongarije
woedde na de Eerste W ereldoorlog de rode terreur
van de Radenrepubliek onder de beruchte Bela Kun.

1 . Zie hiervoor Nederland en Oost-Europa:
traniformatie en herijkin9, lnstituut

Clingendael, Den Haag 1996, p . 8-9.
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Daarna was admiraal Horthy tussen 1920 en I 944
'rijksbestuurder'. De rest van Oost-Europa liet hetzelfde beeld zien: partijenstrijd, machtsgrepen en
een politiek sterk wisselende koers, totdat de een of
andere sterke man de binnenlandse rust herstelde.
Stalin en zijn marionetten in die Ianden traden na
1945 op als bevrijders van Nazi-Duitsland of van
regimes waarop ze lukraak het etiket "(monarcho)fascistische dictatuur" plakten- daaraan ontleenden
ze dan de legitimiteit van hun eigen bewind.
Oost-Europa als 'multiculturele samenlevina'

Er is ook een stelling die probeert de al dan niet
voorspoedige ontwikkeling van de Ianden van OostEuropa na de omwentelingen te verklaren uit het al
dan niet bestaan van etnische conflicten in de diverse staten. In de gehele wereld valt er maar zo'n half
dozijn geluksvogels te tell en: Ianden die niet van
oudsher kampen met territoriale drums van buurlanden of met een meer of minder ernstige minderhedenproblematiek. Een daarvan is Nederland, verder heb je nog !Jsland en een enkele ander land.
Vandaar misscruen dat Nederlanders al gauw geneigd zijn om nationaliteitenkwesties als iets van
v66r de zondvloed te beschouwen en mensen die
zich daarin engageren als primitievelingen die geestelijk nog in de Middeleeuwen vertoeven.
Nu is ook de geschiedenis van het Westen er een
van gewapende strijd, en tot en met de Tweede
W ereldoorlog waren staatsgrenzen eerder een
kwestie van gewonnen of verloren oorlogen dan van
natievorming. Maar sindsdien heeft het Westen
afgezien van dit type conflictoplossing. De Westeuropese naoorlogse generaties zijn opgegroeid met
de vanzelfsprekendheid van een vreedzame co-existentie.
Zo'n opvoeding tot een 'pacifistische gezindheid' ontbrak ten enen male in Oost-Europa en de
Sovjet-Unie. De bevolking daar kreeg ingehamerd
dat hun vader land en de andere broederlanden permanent door het imperialisme werden bedreigd.
Volwassenen en scholieren ondergingen periodiek
paramilitaire scholing en kregen cursussen in burgerweer. Eens, misschien heel gauw, zou dat imperialisme geheid de vreedzame socialistische broederlanden overvallen. De rust van vandaag was
maar betrekkelijk: onderhand was een enorme
samenzwering van Amerikaanse imperialisten,
Duitse revanchisten en allerlei kapitalisten en neokolonialisten druk bezig om de socialistische economie en de gehele maatschappij te onderrnijnen. Hun

spionnen ('diversanten') lieten stelselmatig bornmen ontploffen, treinen ontsporen, epidemieen van
dierziektes op het platteland uitbreken en ze vergiftigden het drinkwater van de grote steden. Jong en
oud moest permanent waakzaam zijn voor de buitenlandse vijand, voor spionnen maar ook voor
omgekochte binnenlandse verraders. En juist tot die
laatsten behoort ook de eigen minderheid zodra ze
haar stem verheft - dan drijft ze een wig in de eenheid hetgeen koren op de molen is van de tegenstanders. Door die permanent gesuggereerde staat van
beleg en het decennialange rituele celebreren van
haatgevoelens jegens de 'vijand' vanaf de kleuterschool tot aan het graf, ligt bij sommige Oosteuropeanen de drempel voor de oplossing van sodale of nationale conflicten met behulp van wapens
niet zelden lager dan in het Westen.
Die nationale conflicten komen voort uit de
emancipatiebewegingen van de volkeren in de r Sde
en 1 9de eeuw, die opgesloten zaten in de drie 'volkerengevangenissen', de Russische, Habsburgse en
Ottomaanse imperia. De - op school ijverig bestudeerde - literatuur van de negentiende eeuwse
Romantiek, waartoe niet zelden vee! van de beste
schrijvers en dichters behoorden, is vol van oproepen tot patriottische gevoelens en haat jegens de een
of andere eeuwenlange onderdrukker. Die volkeren
moesten toen nog verwoed vechten om hun nationale bevrijding te (her-)krijgen. Oat moest veelal
gebeuren door rniddel van een gewapende strijd.
'Een natie - een staat', luidde de leuze. Geen al te
gemakkelijke taak, achteraf gezien, want als gevolg
van vooral 'binnenlandse' rnigraties tijdens de eeuwen van samenleven leken die Ianden op een lappendeken van in elkaar geschoven etnische groepen,
enclaves, eilandjes in die enclaves etc.
Paradoxaal genoeg weet de overlevering te
berichten dat juist de volkeren in hun "volkerengevangenissen" vreedzaam met elkaar samenleefden.
W el achtten sommige volkeren zich deftiger dan
andere: bovenaan de ladder in het rijk van Franz-Josef
stonden de Duitstaligen, dan de Hongaren, daarna
pas de Slaven. Meer oostelijk vonden de Bulgaren die
Serviers wei wat aan de felle kant, en wat religie en
cultuur betreft, zouden noch mohammedanen noch
christenen er over peinzen om vrijwillig het geloof,
de monogarnie of juist de polygarnie etc. van de ander
over te nemen. Maar men woonde in elkaars buurt,
in elk geval in dezelfde stad, op de markt stonden de
stalletjes van Jood, Turk, Armenier, Griek, Bulgaar
of Walach (Roemeen) pal naast elkaar, men kende en
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respecteerde elkaars zeden en gebruiken . Aile 'inwonende' nationaliteiten, zo proclameerden de revolutionairen, zouden welkome burgers van de nieuwe
nationale staat zijn. Vrije uitoefening van eigen religie, taal en cultuur was gegarandeerd. Zelfs bij hun
wederzijdse bevrijdingsoorlogen hebben de volkeren
van (Zuid-)Oost-Europa elkaar geholpen - Grieken,
Serviers en Bulgaren hebben in Garibaldi 's Ieger
meegevochten; Serviers en Bulgaren hielpen de
Grieken, Bulgaren en Roem enen steunden de
Serviers.
Deze idylle vond een abrupt einde m et het van
'boven af' opleggen van de nationale onafhankelijkheid en daarmee de balkanisering van de Balkan tot
'kruitvat'. Oat hebben niet de Balkanezen zelf
gedaan , maar de grootmachten in de I 9de eeuw en
na de beide W ereldoorlogen . Per dictaat w erden
Joegoslavie en Tsjechoslowakije gevormd; Hongarije verloor in I 9 I 8 enorme stukken terri tori urn aan
Tsjechoslowakij e en Roemenie ; Roem enie moest
Moldavie aan Rusland afstaan en Bulgarije wijst er
steeds weer op dat het aan zowat ail e kanten aan
zichzelf grenst etc.
En na de Tweede W er eldoorlog werd de hoop
van Oost-Europa op vrijheid en soever eniteit voor
de zoveelste keer wreed vertrapt. Er was w eer een
'herenvolk' dat de lakens wilde uitdelen . Het
'vreedzaam' samenleven van de multiculturele staten in Oost-Europa w as tot I 989 onlosmakelijk verbonden met het 'internationalisme' van de communistische regimes en met de Sovjet-heerschappij
waarop dit steunde .
De omwentelingen van '89 brachten de O ostEuropese Ianden politiek terug bij af, bij de situatie
van I945· Gespeend van de halve eeuw democratische traditie van W est-Europa en wrokkig tegenover de communistische ideeen die aileen ellende
hadden gebracht, vonden vee! Oost-Europeanen
dat ook het internationalism e op de m estvaalt van
de geschiedenis diende te belanden . In vee! Oost europese Ianden vertoonden de omwentelingen
vanzelfsprekend reeds de karaktertrekken van een
nationale revolutie, gericht tegen de hegemonie van
de Russen. Daarmee was de geest uit de fles. O ok
met betrekking tot zijn naaste buren telde m en al
het oude en nieuwe zeer bij elkaar dat de eigen
groep, enclave, minderheid of volk was aangedaan .
De communisten op hun beurt roken hun kans om
punten te scoren tegen de democratische oppositie ,
2.

die in de nationaliteitenkwestie voor een moeilijke
en politiek ondankbare keuze kwam te staan. In vee!
Ianden plaatsten de communisten zich aan het hoofd
van de nationalistische bewegingen . De gevolgen
zijn bekend . Een scheuring die op vreedzame wijze
plaatshad, zoals in Tsjechoslowakij e, ook al blijven
de Slowaken verongelijkt wijzen op een al dan niet
vermeende achterstelling en uitbuiting door de
Tsjechen sinds I 9 I 8, m et daar diametraal tegenover
de gruwelijke ontwikkelingen in ex-Joegoslavie
(etnische zuivering) en op het grondgebied van de
voormalige u ssR (Tsjetsjenie) .
Onaelijke uitaanasposities

Een andere theorie verklaart de verschillende ontwikkelingstempi en -modaliteiten van het O osteuropese transformatieproces m et het uiteenlopende totalitaire karakter van de diverse communistische regimes voor I98 9 . Dit ligt complex. De gelijktijdige (meestal min of m eer fluw elen) revoluties
zijn moeilijk te beschouwen als volledige parallelle
ontwikkelingen . Net zo min gaat het bij die gelijktijdigheid om een historisch toeval.
Een belangrijk dee! van de leidende Sovjet -elite
onderkende al langere tijd de smeulende crisis in
het O ostblok, en daarbij de eigen onvermijdelijke
neergang als er niets gedaan zou worden . De beste
oplossing leek een hervorming gestructureerd en
georganiseerd ' van hoven af' om het systeem te
redden . Anders vreesde men een spontane eruptie
' van beneden ' , met aile onvoorzienbare chaos en
r epressie, zoals eerder bij de volksopstanden in de
DDR, Polen en Hongarij e . Maar liet het ' reeel socialistische' systeem zich her vormen? Ofheeft achteraf
Valerie Bunce het gelijk aan haar kant, waar zij
schrijft, dat Gorbatsjov door zijn beslissing om de
politiek en economie in de ussR en in het gehele
blok te liberaliseren de fundamenten onder de voeten van de communisten in Oost-Europa w eggetrokken heeft 2 •
De Sovjet-Unie had de tactiek van directe militaire interventie afgezworen, maar subtielere
manieren ter be·invloeding w erden w ei door
Gorbatsjov gebruikt. In I9 89 werd de Hongaarse
CP-leiding aangemoedigd om Janos Kadar af te zetten, in augustus w erden prominente Poolse CP-leider s benaderd opdat ze zouden aftreden , in oktober
kreeg Egon Krenz toestemming om het door
Honecker gegeven schietbevel tegen deelnemers

Valerie Bunce, World Policy j ournal, Y' 990.
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aan demonstraties in te trekken. Ook de opening
van de Muur lieten de Russen gebeuren, en een dag
voor een belangrijk plenum van het Centraal
Comite in Sofia inviteerde Gorbatsjov het 'jonge'
cornitelid Petar Mladenov naar Moskou en uitte zijn
ontevredenheid over het rigide regime van toenmalig partijleider Todor Zjivkov .
De USSR en Oost-Europa waren economisch en
politiek verbonden volgens het principe van de com municerende vaten. Het was onmogelijk voor een
enkele staat om ingrijpende politieke en/ of economische wijzigingen door te voeren, zonder dat dit
tot een voor Moskou oncontroleerbare olievlek zou
uitgroeien . Oat verklaart zowel de Russische invasies in 1953 in de DDR, in 1956 in Hongarije en de
onderdrukking van de 'Praagse lente ' door het
Warschaupact in 1968 , de mislukkingen van de
Poolse oproeren in de jaren ' 7o , als ook het 'domino-effect' van de revoluties van 19 8 9. Maar het
gelijktijdige begin van de omwentelingen kon niets
aan het feit veranderen dat de Oost-Europese Ianden
allesbehalve dezelfde uitgangspositie hadden .
Sommige maakten een decennialange voorbereiding
en ontwikkeling op een 'postcommunistische situatie' door, die bij anderen volledig ontbrak. In het
ene land (Polen) ging het dan m eer om politieke, in
het andere (Hongarije) eerder om radicale econornische doorbraken . Zonder de grote verschillen per
land te onderschatten, zou m en generaliserend kun nen stellen dat al lang voor de omwentelingen het
communistische stelsel in vooral Polen, Hongarije
en in zekere zin ook Tsjechoslowakije in de laatste
jaren voor de omwentelingen een 'letter zonder
geest' was geworden, zowel in de 'basis' als ook bij
de elite . Op econornisch gebied liet de overheid - in
het ene land m eer, in het andere minder - oogluikend wat prive-initiatieven toe. Op politiek gebied
was het ongehoord dat een zichzelf respecterend
communistisch regime geprononceerde niet-com munistische organisaties a la Charta 77 of Solidariteit duldde . De regimes ruilden als het ware hun
fundamentalistische aspiraties in voor realistische:
wie niet tegen ons is, is met ons.
Tezelfdertijd werd echter de zoveelste ijstijd in
Bulgarije ingeluid, hongerde Ceaucescu zijn volk uit
om de schulden aan het W esten terug te betalen en
was Albanie net zo gei'soleerd als in de jaren 'so . De
bevolkingen werden in een ijzeren greep gehouden
en van het toelaten van dissidente bewegingen kon
geen sprake zijn.
Waarom was het totalitarism e in het ene land

sterker dan in het andere? Kl eurrijke predestinatieachtige geopolitieke en historische stellingen pogen
ook dit verschil te verklaren . Midden-Europa grenst
aan het W esten en streeft een W esterse ontwikkeling na, en Rusland en Oost- Europa - soms ook nog
eeuwenlang ' veroosterd ' onder vreemde heerschappij - m oeten die ontwikkeling eerst inhalen,
zegt de een . Een ander herinnert aan de beruchte
scheidslijn tussen de O osterse en de W esterse kerk,
waarbij aan de ene kant de Oosterse patriarchen
loyaal m oesten zijn aan hun staatshoofd , terwijl aan
de andere kant de W esterse kerk (waar de paus
hoven het nationaal gezag staat) al eeuwenlang meer
ruimte kon bieden voo r dissident politiek gedachtengoed en desnoods burgerlijke ongehoorzaamheid toler eerde . Te denken valt dan aan het katholi cisme in Polen of de protestantse kerk in de DDR .
De rol van de persoonlijkheid
Misschien is er ook een andere relevante factor,
namelijk wat het historisch-materialisme 'de rol van
de persoonlijkheid in de geschiedenis' noemt:
bepaalde historische gebeurtenissen kunnen niet
plaatsvinden als er op het cruciale mom ent niet een
geschikte persoonlijkheid opduikt die de Ieiding op
zich neemt. Deze theorie zien we bewaarheid in de
Ianden van Midden-Europa . In Hongarije bijvoorbeeld kwam Jinosz Kadar na de mislukte revolutie
van 1956 aan de macht als de gehate marionet van de
Russen, maar hij leidde wel een partij -intern hervormingsproces in, zodat de CP van Hongarije zelf als
voornaamste draagster van de veranderingen in het
systeem optrad. Ook de Praagse lente is door hervorrningsgezinde partijkringen ontketend . Daartegenover bleef de macht in de DDR na de opstand in 19 53
in handen van rigide figuren als Ulbricht en later
Honecker. Het SED-regime torpedeerde tot het bittere einde toe elke serieuze poging tot hervorming; het
waagde zelfs Gorbatsjovs per estrojka tegen te werken en verbood Russische kranten en tijdschriften .
In Ianden als de DDR , Roem enie of Bulgarije
heeft de geest van her vorming pas na de om wentelingen een echte kans gekregen . Iemand als
Ceausescu deed van zich spreken in de jaren '60 m et
nationalistische kreten en verzet tegen de Sovj etUnie - maar weinig later ontpopte het regime zich,
zelfs naar 'reeel socialistische' maatstaven , als een
ware beul voor het eigen volk.
Inwoners van dem ocratische Ianden kunnen zich
moeilijk de zalige roes voorstellen van een Roem een
of Bulgaar die na een halve eeuw terreur nu plots-
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klaps in het gezicht van de daarnet almachtige halfgoden schreeuwt: "De keizer is naakt!", zonder dat hij
meteen doodgeslagen wordt. De eerste tijd gebruikten zowel oppositieleiders als hun achterban de ongekende vrijheid van meningsuiting om de tirannen
eens grondig de waarheid onder de neus te wrijven
en ze beseften minder dat de tijd drong. Ook dissidenten hebben blijkbaar gisting en rijping nodig.
Oppositieleiders zonder de harde leerschool van
Havel of Mandela hebben de politieke strijd al doende moeten leren, wat niet zelden op een mislukking
uitliep. Voor een nieuw politiek en economisch
beleid is een vernieuwing van de elite vereist. 'Patriottische' communistenleiders zoals de door de
Russen geexecuteerde Imre Nagy, Kadar, de - later
mislukte - Poolse partijchef Gomulka, de gedwarsboomde Dubcek in Tsjechoslowakije of de Litouwer
Brazauskas hebben vroeger oflater, met directe steun
aan hervormingen of tenminste door een minder fundamentalistisch klimaat in hun Ianden een verandering in plaats van een wisseling van de elite tot stand
gebracht of toegelaten. De Poolse vakbond Solidariteit was een kweekvijver voor pragmatische oppositieleiders, waardoor in Polen met de transformatie
van het systeem eigenlijk al in het begin van de jaren
'8o een begin werd gemaakt. De latere premier
Mazowiecki, voordien economisch brein van Solidariteit, had bij zijn aantreden zijn plannen ter bestrijding van de inflatie en voor de overgang naar een
markteconornie al klaar liggen . Daardoor was het
mogelijk dat via de "shocktherapie" zeer snel vergaande economische transformaties werden doorgevoerd. Ook in Hongarije konden, dankzij de 'liberalisering' tijdens de nadagen van het communisme,
markteconomische structuren snel worden ingevoerd, wat inhield dat spoedig een belangrijk 'point
of no return' werd bereikt.
Landen als Roemenie en Bulgarije probeerden
een andere weg te bewandelen, geleid door de haastig tot mod erne socialisten omgedoopte communisten of hun marionetten - want in die vroege ontwikkelingsfase waren er te weinig oppositieleiders
met een duidelijke visie en regeervaardigheden. De
ex-communisten beloofden gul hun Ianden op de
weg naar democratie en markteconomie te gaan leiden, maar zonder de gevreesde shocktherapie van
harde bezuinigingsmaatregelen, aanhalen van de
broekriem, werkloosheid etc. Pas nadat de stank
van de door de zachte heelmeesters gemaakte
wonden te erg werd, kwamen bewindslieden aan
de macht die vaart zetten achter de hervormingen.

Last but not least: voor een goede transformatie is,

behalve een goed doorwrochte visie van de !eiders,
ook enige consensus in de bevolking omtrent de
noodzaak van hervormingen en de weg naar een
markteconomie nodig. Door het bankroet van de
communistische ideeen ontstond die in Ianden als de
DDR, Polen, Hongarije ofTsjechoslowakije al v66r de
omwentelingen. Maar in de Ianden waar de CP tot het
laatste moment de teugels strak hield, was - en bleef
in de eerste jaren - een groot deel van de bevolking
nauw met het oude systeem verbonden. Als in een
land van ca. 1 o miljoen inwoners twee miljoen burgers partijlid zijn, dan profiteert een derde (partijleden samen met hun familie) van de· bevolking van
grote en kleine zegeningen van dat partijlidmaatschap, ten koste van 'het klootjesvolk' dat nergens lid
van is. Anderen wisten zich weer door 'clientelisme'
of de beruchte "vitan1ine R" van relaties meester te
maken van voordeeltjes. Al die mensen werken hervormingen tegen, want ze vreesden dat ze dan hun
maatschappelijke privileges zouden verliezen. En ook
de situatie op het platteland bleek meestal allesbehalve bevorderlijk voor hervormingen. Ideeen hebben
hier iets meer tijd nodig om verspreid te raken, en
vaak is de openbare infrastructuur in handen van
(ex-)partijleden en daar waar aan sociale controle
niet te ontsnappen valt, is er een grote massa van
gei'ntimideerden die bij verkiezingen - soms nog
tegen een bescheiden vergoeding in baar geld - als
stem vee voor de ex-communisten optreedt.
Economische hervorminaen

Voor de ontwikkeling van het democratiseringsproces zijn niet aileen maatschappelijk-politieke, maar
ook economische hervormingen nodig. En hoe
groot de politieke moeilijkheden ook zijn voor een
voorheen socialistische persoonlijkheid om te veranderen in een zelfbewust persoon die zijn democratische burgerrechten kent en opeist, de moeilijkheden van een economische gedaanteverwisseling
lijken nog groter te zijn .
Na de val van het communisme bleek dat de
altijd door het regime bewierookte hoge industriele
ontwikkeling eerder droom dan werkelijkheid was.
Het machinepark was hopeloos verouderd, de
geproduceerde kwaliteit was inferieur, er was verborgen werkloosheid, een enorm aantal verliesgevende bedrijven, de gebouwen en wegen waren
slecht of niet onderhouden etc.
De EU-conferentie in Kopenhagen in 1993
besloot de hervormingen in Oost-Europa te toetsen
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aan de hand van twee criteria: de politieke en de economische ontwikkelingen. Om in aanmerking te
komen voor opname in de EU moest op politiek
gebied onmiskenbaar vooruitgang geboekt zijn bij de
hervorming van het centraal beleid op principes die
duidelijk gebaseerd waren op democratische fundam enten. Ook de centraal geleide economie moest
omgebouwd worden tot een meer open, marktgerichte economie. In het W esten heerst soms nog
enige achterdocht. Oost en W est hebben immers
decennia lang in een toestand van Koude Oorlog
geleefd, zoiets zit diep verankerd in de collectieve
psyche.
Maar nu het W esten m eer en m eer een vrij stabiel
patroon in veel Oosteuropese Ianden waarneemt, is
het inzicht ontstaan dat samenwerking vruchtbaar
kan zijn . Een groot aantal W esterse beleidmakers en
zakenlui ziet in dat het politiek en economisch in het
welbegrepen eigenbelang van W est-Europa is om
Oost-Europa te omarmen3. Ten eerste kunnen daardoor brandhaarden zoals in Bosnie worden vermeden. De beste manier daarvoor is economische
samenwerking. Als Oost- en W est-Europa samengaan vormen ze bovenal een economische regio van
mondiaal belang, met een grote afzetmarkt. Die zou
dan een tegenwicht kunnen bieden aan handelsblokken als NAFfA of APEC. Helaas worden die dingen
nog niet door iedereen in de hoogste echelons van
het Westerse bedrijfsleven begrepen. Zo'n positie is
wei kortzichtig te noemen, want Oost- zou uitstekend met W est-Europa kunnen samenwerken. Het
heeft een complementaire, geen concurrerende economie, vee! grondstoffen, zware industrie (die het
W esten juist aan het afstoten is, omdat het overgaat
op een diensteneconomie) en het kan tegen lagere
kosten produceren.
Hierbij zou een soort Marshall-hulp, zoals door
premier Kok onlangs aangekondigd, veel kunnen
helpen. Naast die hulp moet er ook overdracht van
kennis en technologie plaatsvinden .
Een fors belemmerende factor bij de econornische hervormingen, dat kan men zonder twijfel zo
stellen, is het fenomeen van de georganiseerde criminaliteit. Het gaat daarbij wellicht om een soort
van kinderziekte in het begin van de econornische
ontwikkeling, wanneer Al Capone-achtige figuren
de economie aanzwengelen. Maar in Oost-Europa
beseft m en dat dit niet te lang mag worden gedoogd.
Er wordt druk gewerkt aan nieuwe wetten die de
aanpak van zware criminaliteit vergemakkelijken.
3. Bij de nu volgende economische
analyse is ondermeer gebruik gemaakt
van een gesprek met Khalid Schekh,

De criminaliteit belemmert ook het economisch
herstel op micro-niveau: een middenstander redt
het niet als hij steeds geld moet afstaan aan de mafia.
Het W esten en de multilaterale organisaties oefenen
druk uit om de regeringen te dwingen actie te
ondernemen tegen dit soort praktijken .
Een belangrijke factor bij het bereiken van evenwicht in de economische ontwikkelingen op middellange terrnijn is de privatisering. Polen, Hongarije
en Tsjechie privatiseerden en hun macro-economische ontwikkeling verliep heel voorspoedig.
Privatisering, zo blijkt uit analyses, is evenwel
aileen goed voor de econornische groei als de economie tegelijkertijd wordt geherstructureerd en er
investeringen in de diepte (ter vervanging van verouderd materiaal) en in de breedte (voor werkgelegenheid, omscholing, research) worden gedaan.
Rusland is het bekende voorbeeld van minder
goede ontwikkelingen. Het is enorm rijk aan grondstoffen, heeft een reusachtige afzetmarkt en vee!
know-how, maar dat komt niet tot uiting in een
goede economische peiformance omdat er teveel
machtstrijd is, teveel incompetente !eiders zijn en
fricties tussen de locale en de centrale overheid.
Voor het economische potentieel en de gehele toekomstige ontwikkeling van Oost-Europa is een
balans tussen de politieke en de econornische ontwikkelingen uiterst belangrijk. Als de politiek in een
land de overhand krijgt of houdt !open de economische hervormingen minder goed .
De steun van met name de W ereldbank en het
IMF kan doorslaggevend zijn bij een efficiente toepassing van de schaarse middelen van die Ianden . Het
IMF benadrukt het gewicht van de economie en het
begint de politici die hun economische beloftes niet
nakomen, te straffen door hen geen verdere rniddelen te verstrekken . Daardoor wordt, indirect , ook
veel gedaan voor de verankering van de democratische hervormingen. Want het is een oude waarheid
dat de democratie vooral gedragen wordt door de
rniddenklasse. Waar een sterke middenklasse groeit,
zal die de democratie steunen. Voorlopig zijn er nog
grote verschillen in levensstandaard in Oost-Europa.
In sommige Ianden leeft de helft van de bevolking
onder het bestaansminimum .
Waar het, per slot van rekening, om zal moeten gaan,
is de kloofbinnen Ianden, tussen de Ianden onderling
en tussen Oost en W est kleiner te maken , zodat het
transformatieproces in Oost-Europa voor een ieder
vrijheid en welvaart als uitkomst zal hebben.
senior econoom bij de Sectie Buitenland
van de economische afdeling van de
ABWAMRO.

c

"
6

