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Introduction 
  
TTeenn  yyeeaarrss  aaggoo,,  oonn  tthhee  eevvee  ooff  ttrraannssiittiioonn,,  eeccoonnoommiicc  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  
pprrooffeessssiioonn  wwaass  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  sshhoocckk  tthheerraappiissttss,,  wwhhoo  
aaddvvooccaatteedd  rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss  aanndd  rraappiidd  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  ggrraadduuaalliissttss,,  
jjuussttiiffyyiinngg  aa  mmoorree  ccaauuttiioouuss  aanndd  ppiieecceemmeeaall  aapppprrooaacchh  ttoo  rreeffoorrmmss..  SShhoocckk  
tthheerraappiissttss  ppooiinntteedd  oouutt  ttoo  tthhee  eexxaammppllee  ooff  EEaasstt  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  aanndd  BBaallttiicc  
ssttaatteess  ��  ffaasstt  lliibbeerraalliizzeerrss  aanndd  ssuucccceessssffuull  ssttaabbiilliizzeerrss,,  tthhaatt  eexxppeerriieenncceedd  aa  
rreeccoovveerryy  aafftteerr  22  ttoo  33  yyeeaarrss  ffaallll  iinn  oouuttppuutt,,  wwhhiillee  tthheeiirr  CCIISS  ccoouunntteerrppaarrttss  wweerree  
ddooiinngg  mmuucchh  wwoorrssee..  GGrraadduuaalliissttss  cciitteedd  tthhee  eexxaammppllee  ooff  CChhiinnaa,,  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthhee  
llaacckk  ooff  rreecceessssiioonn  aanndd  hhiigghh  ggrroowwtthh  rraatteess  iiss  tthhee  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  sstteepp  bbyy  sstteepp  
aapppprrooaacchh  ttoo  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  SShhoocckk  tthheerraappiissttss  wweerree  aarrgguuiinngg  tthhaatt  
��oonnee  ccaannnnoott  ccrroossss  tthhee  aabbyyssss  iinn  ttwwoo  jjuummppss��,,  tthhaatt  rraappiidd  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aalllloowwss  ttoo  
aavvooiidd  ppaaiinnffuull  aanndd  ccoossttllyy  ppeerriioodd,,  wwhheenn  tthhee  oolldd  cceennttrraallllyy  ppllaannnneedd  eeccoonnoommyy  
((CCPPEE))  iiss  nnoott  wwoorrkkiinngg  aallrreeaaddyy,,  wwhhiillee  tthhee  nneeww  mmaarrkkeett  oonnee  iiss  nnoott  wwoorrkkiinngg  yyeett..  
AAss  ttiimmee  ppaasssseedd,,  tthheerree  aappppeeaarreedd  ssttaattiissttiiccss  tthhaatt  aalllloowweedd  ttoo  tteesstt  tthhee  pprreeddiiccttiioonnss  
ooff  tthheeoorriieess..  QQuuiittee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddiieess  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn  wwiitthh  tthhee  iinntteennttiioonn  ttoo  
pprroovvee  tthhaatt  ffaasstt  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  mmaaccrroo--ssttaabbiilliizzaattiioonn  ppaayyss  ooffff  aanndd  ffiinnaallllyy  
lleeaaddss  ttoo  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee    ((SSaacchhss,,  11999966;;  DDee  MMeelloo,,  DDeenniizzeerr,,  aanndd  GGeellbb,,  
11999966;;  FFiisshheerr,,  SSaahhaayy,,  VVeegghh,,  11999966;;  AAsslluunndd,,  BBoooonnee,,  JJoohhnnssoonn,,  11999966;;  BBrreettoonn,,  
GGrrooss,,  aanndd  VVaannddiillllee,,  11999977;;  FFiisshheerr,,  SSaahhaayy,,  22000000))..  TToo  pprroovvee  tthhee  ppooiinntt,,  tthhee  
aauutthhoorrss  ttrriieedd  ttoo  rreeggrreessss  oouuttppuutt  cchhaannggeess  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  oonn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  
iinnddiicceess  ddeevveellooppeedd  bbyy  DDee  MMeelloo  eett  aall..  ((11999966))  aanndd  bbyy  EEBBRRDD  ((ppuubblliisshheedd  iinn  iittss  
TTrraannssiittiioonn  RReeppoorrttss)),,  oonn  iinnffllaattiioonn  aanndd  ddiiffffeerreenntt  mmeeaassuurreess  ooff  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss..    
TThhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  wwaass  pprroobbaabbllyy  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  11999966  WWoorrlldd  
DDeevveellooppmmeenntt  RReeppoorrtt  FFrroomm  PPllaann  ttoo  MMaarrkkeett,,  wwhhiicchh  bbaassiiccaallllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  
ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  wweerree  aassssoocciiaatteedd  mmoossttllyy  wwiitthh  ""ggoooodd  aanndd  
bbaadd""  ppoolliicciieess,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwiitthh  tthhee  pprrooggrreessss  ii

                                                

nn liberalization and 
macroeconomic stabilization: countries that are more successful than others 
in introducing market reforms and bringing down inflation were believed to 

 
11TThhiiss  ppaappeerr  iiss  bbaasseedd  oonn  mmyy  aarrttiiccllee  iinn  CCoommppaarraattiivvee  EEccoonnoommiicc  SSttuuddiieess  VVooll..  4422,,  NNoo..  11,,  
SSpprriinngg  22000000,,  pppp..  11--5577..  
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have better chances to limit the reduction of output and to quickly recover 
from the transformational recession. �Consistent policies, combining 
liberalization of markets, trade, and new business entry with reasonable price 
stability, can achieve a great deal even in countries lacking clear property 
rights and strong market institutions� � was one of the major conclusions of 
the WDR 1996 (p. 142). The conclusion did not withstand the test of time, 
since by now most economists would probably agree that because 
liberalization was carried out without strong market institutions it led to the 
extraordinary output collapse in CIS states. Liberalization may be important, 
but the devil is in details, which often do not fit into the generalizations and 
make straightforward explanations look trivial. 
 
Take the example of Vietnam and China - two countries that shared a lot of 
similarities in initial conditions and achieved basically the same results 
(immediate growth of output without transformational recession) despite 
different reform strategies. While Chinese reforms are normally treated as a 
classical example of gradualism, Vietnamese reformers introduced Polish 
style shock therapy treatment (instant deregulation of most prices and 
introduction of convertibility of dong) even before Poland did, in 1989, and 
still managed to avoid the reduction of output.2  
 
Or, take the example of the differing performance of the former Soviet 
Union (FSU) states. The champions of liberalization and stabilization in the 
region are definitely Baltic states (cumulative liberalization index by 1995 - 
2.4-2.9), whereas Uzbekistan (with the same index of 1.1) is commonly 
perceived to be one of the worst procrastinators. However in Uzbekistan the 
reduction of output in 1990-95 totaled only 18% and the economy started to 
grow again in 1996, while in the Baltics output fell in the early 1990s by 36-
60% and even in 1996, two years after the bottom of the recession was 
reached, was still 31% to 58% below the pre-recession maximum. 
 
At a first glance, there seems to be a positive relationship between 
liberalization and performance (fig.1), but a more careful consideration 
reveals that the link is just the result of sharp difference in the magnitude of 
the recession in EE countries, as a group, and FSU states, also as a group 
(fig.1). Within these groups there is no correlation whatsoever. 
    
  
  
  
  

                                                 
22  WWhhiillee  VViieettnnaammeessee  iinndduussttrryy,,  eexxcclluuddiinngg  ccoonnssttaannttllyy  aanndd  rraappiiddllyy  ggrroowwiinngg  ooiill  
pprroodduuccttiioonn,,  eexxppeerriieenncceedd  ssoommee  ddoowwnnttuurrnn  iinn  11998899--9900  ((--66%%  iinn  11998899  aanndd  00%%  iinn  11999900))  
aaggrriiccuullttuurraall  ggrroowwtthh  rreemmaaiinneedd  ssttrroonngg,,  ssoo  tthhaatt  GGDDPP  ggrroowwtthh  rraatteess  vviirrttuuaallllyy  ddiidd  nnoott  ffaallll  
((55--66%%  aa  yyeeaarr)).. 
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Fig. 1. Liberalization and output change
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OOvveerraallll,,  aatttteemmppttss  ttoo  lliinnkk  ddiiffffeerreenncceess  iinn  oouuttppuutt  cchhaannggeess  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  ttoo  
tthhee  ccuummuullaattiivvee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  aanndd  ttoo  mmaaccrroo  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ((rraatteess  ooff  
iinnffllaattiioonn))  hhaavvee  nnoott  yyiieellddeedd  aannyy  iimmpprreessssiivvee  rreessuullttss::  iitt  ttuurrnneedd  oouutt  tthhaatt  
dduummmmiieess,,  ssuucchh  aass  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  rruubbllee  zzoonnee  ((ii..ee..  FFSSUU))  aanndd  wwaarr  
ddeessttrruuccttiioonn,,  aarree  mmuucchh  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  eexxppllaannaattoorryy  vvaarriiaabblleess  tthhaann  eeiitthheerr  tthhee  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  oorr  iinnffllaattiioonn  ((ÅÅsslluunndd,,  BBoooonnee,,  JJoohhnnssoonn,,  11999966))..  OOtthheerr  
ssttuuddiieess  tthhaatt  ttrriieedd  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  
((rreepprreesssseedd  iinnffllaattiioonn  --mmoonneettaarryy  oovveerrhhaanngg  bbeeffoorree  ddeerreegguullaattiioonn  ooff  pprriicceess,,  ttrraaddee  
ddeeppeennddeennccee,,  bbllaacckk  mmaarrkkeett  eexxcchhaannggee  rraattee  pprreemmiiuumm,,  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss  uunnddeerr  
cceennttrraall  ppllaannnniinngg,,  uurrbbaanniizzaattiioonn,,  oovveerriinndduussttrriiaalliizzaattiioonn,,  aanndd  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee))  
ffoouunndd  tthhaatt  iinn  ssoommee  ccaasseess  lliibbeerraalliizzaattiioonn  bbeeccoommeess  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  aass  wweellll  ((DDee  
MMeelloo,,  DDeenniizzeerr,,  GGeellbb  aanndd  TTeenneevv,,  11999977,,  pp..  2255;;  HHeeyybbeeyy,,  MMuurrrreell,,  11999999;;  PPooppoovv,,  
22000000))..  
  
TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttiillll  nnoo  ggoooodd  eexxppllaannaattiioonn  eevveenn  ffoorr  tthhee  bbaassiicc  ssttyylliizzeedd  
ffaaccttss,,  ssuucchh  aass  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  CChhiinnaa  aanndd  VViieettnnaamm  ttoo  aavvooiidd  tthhee  rreecceessssiioonn  
ccoommpplleetteellyy,,  oorr  ssuucchh  aass  tthhee  mmaarrkkeeddllyy  ggrreeaatteerr  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  rreecceessssiioonn  iinn  
FFSSUU  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  EEaasstt  EEuurrooppeeaann  ((EEEE))  ccoouunnttrriieess,,  nnoott  ttoo  ssppeeaakk  aabboouutt  
ddiiffffeerriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ccoouunnttrriieess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ssaammee  ggeeooggrraapphhiiccaall  
rreeggiioonn..  
 
This paper starts by separating the transformational recession (the deviation 
of actual output from potential) from the process of economic growth 
(recovery from the transformational recession). It is argued that the former 
(the collapse of output during transition) can be best explained as adverse 
supply shock caused mostly by a change in relative prices after their 
deregulation due to distortions in industrial structure and trade patterns 
accumulated during the period of central planning, and by the collapse of 
state institutions during transition period, while the speed of liberalization 
does not seem to play a major role. The latter process (recovery) should be 
treated as a normal growth process: it could be modeled by using 
conventional production functions and in the long run may demonstrate the 
ability to capitalize on liberalization by increasing factor efficiency 
(Shmelev and Popov 1989; Popov, 1998a, 1999).   
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Non-policy factors: distortions in industrial 
structure and trade patterns 

  
IInn  tthhee  ffiirrsstt  aapppprrooxxiimmaattiioonn,,  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall  rreecceessssiioonn  iiss  bbaassiiccaallllyy  aa  
ssuuppppllyy--ssiiddee  pphheennoommeennoonn,,  aa  ssttrruuccttuurraall  aaddjjuussttmmeenntt  pprroocceessss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  
nneeeedd  ttoo  oovveerrccoommee  ddiisspprrooppoorrttiioonnss  iinnhheerriitteedd  ffrroomm  tthhee  cceennttrraallllyy  ppllaannnneedd  
eeccoonnoommyy  ((CCPPEE))  --  hhiigghh  mmiilliittaarriizzaattiioonn,,  oovveerriinndduussttrriiaalliizzaattiioonn  aanndd  
uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  sseeccttoorr,,  ""uunnddeerr--ooppeennnneessss""  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  
tthhee  ppeerrvveerrssee  ssttrruuccttuurree  ooff  ttrraaddee  aammoonngg  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss  aanndd  aammoonngg  
ssoocciiaalliisstt  ccoouunnttrriieess..  TThhee  ggrreeaatteerr  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthheessee  ddiissttoorrttiioonnss  iinnhheerriitteedd  
ffrroomm  tthhee  cceennttrraallllyy  ppllaannnneedd  eeccoonnoommiieess,,  tthhee  mmoorree  pprroonnoouunncceedd  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  
GGDDPP  dduurriinngg  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall  rreecceessssiioonn..

    

  
  TThhee  ssuuppppllyy--ssiiddee  eexxppllaannaattiioonn  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  
((rreessttrruuccttuurriinngg))  dduuee  ttoo  mmaarrkkeett  iimmppeerrffeeccttiioonnss  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  tteemmppoorraarryy  
lloossss  ooff  oouuttppuutt..  TThhuuss,,  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  nnoonn--ccoommppeettiittiivvee  
eenntteerrpprriisseess  aanndd  iinndduussttrriieess  iiss  nnoott  ooffffsseett  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbyy  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  
pprroodduuccttiioonn  ooff  ccoommppeettiittiivvee  iinndduussttrriieess  aanndd  eenntteerrpprriisseess  dduuee  ttoo  bbaarrrriieerrss  ttoo  ccaappiittaall  
aanndd  llaabboorr  fflloowwss  ssuucchh  aass  ppoooorrllyy  ddeevveellooppeedd  bbaannkkiinngg  ssyysstteemm  aanndd  sseeccuurriittiieess  
mmaarrkkeettss,,  uunncceerrttaaiinn  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss,,  tthhee  llaacckk  ooff  eeaassiillyy  eennffoorrcceeaabbllee  aanndd  
ccoommmmoonnllyy  aacccceepptteedd  bbaannkkrruuppttccyy  aanndd  lliiqquuiiddaattiioonn  pprroocceedduurreess,,  tthhee  
uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt  ooff  llaanndd  mmaarrkkeett,,  hhoouussiinngg  mmaarrkkeett  aanndd  llaabboorr  mmaarrkkeett  
iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aanndd  ssoo  oonn..    
  
AAtttteemmppttss  ttoo  sseeppaarraattee  nnoonn--ppoolliiccyy  ffrroomm  ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss  bbyy  rruunnnniinngg  mmuullttiippllee  
rreeggrreessssiioonnss  pprroodduuccee  ssoommee  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssaattiissffaaccttoorryy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  
mmeeaanniinnggffuull  rreessuullttss..3  TThhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  
oouuttppuutt  ddeecclliinnee  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  aanndd  tthhee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  aanndd  iinnffllaattiioonn  oonn  
tthhee  ootthheerr  ((RR22  ==  6655%%)),,  iitt  wweeaakkeennss  ggrreeaattllyy  oorr  eevveenn  ddiissaappppeeaarrss  ccoommpplleetteellyy  oonnccee  
vvaarriiaabblleess  tthhaatt  cchhaarraacctteerriizzee  oobbjjeeccttiivvee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ffaaccttoorreedd  iinn..  IItt  iiss  
nnootteewwoorrtthhyy  tthhaatt  nneeaarrllyy  7700%%  ooff  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  ddeecclliinnee  
ooff  oouuttppuutt  mmaayy  bbee  eexxppllaaiinneedd  bbyy  oonnllyy  ttwwoo  dduummmmyy  vvaarriiaabblleess  ((bbootthh  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  
tthhee  11%%  lleevveell))  tthhaatt  aaccccoouunntt  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  FFSSUU  aanndd  ffoorr  wwaarrss..  IItt  iiss  
eevveenn  mmoorree  rreemmaarrkkaabbllee  tthhaatt  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  vvaarriiaabbllee  ttoo  tthhee  
eeqquuaattiioonn  ddooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  mmaakkee  aannyy  ddiiffffeerreennccee::  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  
ddooeess  nnoott  iinnccrreeaassee  wwhheenn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iiss  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn;;  ttoo  mmaakkee  
mmaatttteerrss  wwoorrssee,,  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  tthhee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  iiss  nnoott  ssttaattiissttiiccaallllyy  
ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  hhaass  tthhee  uunneexxppeecctteedd  ssiiggnn::  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  lliibbeerraalliizzaattiioonn,,  tthhee  
llaarrggeerr  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  oouuttppuutt..  IInnffllaattiioonn  vvaarriiaabbllee  iiss  aallwwaayyss  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  hhaass  
tthhee  pprreeddiicctteedd  ((nneeggaattiivvee))  ssiiggnn,,  bbuutt  tthhiiss  ccaannnnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  
ffiinnddiinngg::  tthhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  
wwaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  mmoorree  tthhaann  oonnccee  ffoorr  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  ggrroouupp  ooff  ccoouunnttrriieess  ((sseeee,,  
ffoorr  iinnssttaannccee::  BBrruunnoo,,  11999955;;  BBrruunnoo  aanndd  EEaasstteerrllyy,,  11999955))..  
  
TThheessee  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  uussuuaall  aarrgguummeenntt  lliinnkkiinngg  tthhee  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee  
ooff  EEEE,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  ((aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  FFSSUU,,  
eessppeecciiaallllyy  tthhee  CCIISS  ccoouunnttrriieess)),,  ttoo  bbeetttteerr  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  ((ggrreeaatteerr  
lliibbeerraalliizzaattiioonn))  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  hhoolldd..  IInnddeeeedd,,  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  
ddeeccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ""FFSSUU  eeffffeecctt""  mmaayy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  bbyy  
bbrriinnggiinngg  iinnttoo  tthhee  eeqquuaattiioonn  nnoott  ppoolliiccyy  vvaarriiaabblleess,,  bbuutt  nnoonn--ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss,,  ssuucchh  
aass  tthhee  rreellaattiivvee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  ddiissttoorrttiioonnss  iinn  ttrraaddee  aanndd  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree..  

                                                 
33  MMoorree  ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  aanndd  rreeggrreessssiioonnss  iiss  iinn  PPooppoovv  ((22000000)).. 
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TToo  aavvooiidd  tthhee  mmuullttiiccoolliinneeaarriittyy  pprroobblleemm,,  aann  aaggggrreeggaattee  iinnddiiccaattoorr  ooff  ddiissttoorrttiioonnss  
wwaass    ccoonnssttrruucctteedd  ((ssuummmmiinngg  uupp  aallll  tthhee  ddiissttoorrttiioonnss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ssiinnccee  
tthheeyy  aarree  eexxpprreesssseedd  aass  aa  %%  ooff  GGDDPP))..  TThheerree  iiss  aa  ffaaiirrllyy  ssttrroonngg  ccoorrrreellaattiioonn  
bbeettwweeeenn  aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  iinn  iinndduussttrriiaall  aanndd  ttrraaddee  ssttrruuccttuurree  bbeeffoorree  
ttrraannssiittiioonn  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn,,  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  
tthhee  GGDDPP  cchhaannggee  ((ffiigg..  22))..  AAmmoonngg  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  mmiinnoorr  aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  
((lleessss  tthhaann  3300%%  ooff  GGDDPP))  aarree  tthhrreeee  ffoorrmmeerr  YYuuggoossllaavv  rreeppuubblliiccss  ((SSlloovveenniiaa,,  
CCrrooaattiiaa,,  MMaacceeddoonniiaa)),,  tthhee  CCzzeecchh  aanndd  SSlloovvaakk  rreeppuubblliiccss,,  HHuunnggaarryy,,  CChhiinnaa  aanndd  
VViieettnnaamm..  AAllll  tthheessee  ccoouunnttrriieess,,  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  wwaarr--aaffffeecctteedd  MMaacceeddoonniiaa,,  
aarree  ddooiinngg  bbeetttteerr  tthhaann  mmoosstt  ootthheerr  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  
aammoonngg  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  mmoosstt  ddiissttoorrtteedd  eeccoonnoommiieess  ((aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  ooff  
oovveerr  5500%%  ooff  GGDDPP))  wwee  ffiinndd  aallll  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss,,  eexxcceepptt  RRuussssiiaa  
((wwhheerree  aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  aammoouunntteedd  ttoo  oonnllyy  3399%%  ooff  GGDDPP))..  IInn  ffaacctt,,  
aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  aalloonnee  mmaayy  eexxppllaaiinn  3322%%  ooff  oouuttppuutt  vvaarriiaattiioonnss  dduurriinngg  
ttrraannssiittiioonn  aanndd  aabboouutt  5500%%  ooff  vvaarriiaattiioonnss  iiff  tthhee  eeccoonnoommiieess  aaffffeecctteedd  bbyy  wwaarr  aarree  
eexxcclluuddeedd..  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ootthheerr  ttwwoo  nnoonn--ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss  
cchhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss,,  wwee  oobbttaaiinn  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssoouunndd  aanndd  rroobbuusstt  
rreessuullttss::  oovveerr  6600%%  ooff  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaayy  bbee  eexxppllaaiinneedd  bbyy  ((11))  
tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  bbaacckkwwaarrddnneessss,,  ((22))  aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss,,  aanndd  ((33))  tthhee  wwaarr  
dduummmmyy  vvaarriiaabbllee..  
  
TThhee  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  FFSSUU  dduummmmyy  ttoo  tthhee  eeqquuaattiioonn  lleeaaddss  ttoo  tthhee  aabbssoorrppttiioonn  ooff  
tthhee  aaggggrreeggaattee  ddiissttoorrttiioonnss  vvaarriiaabbllee  ((tthhee  FFSSUU  dduummmmyy  tthhuuss  ppllaayyss  tthhee  rroollee  ooff  aa  
pprrooxxyy  ffoorr  ddiissttoorrttiioonnss)),,  wwhhiillee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  wwaarr  rreemmaaiinnss  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt..  AAddddiinngg  iinnffllaattiioonn  aass  aann  
eexxppllaannaattoorryy  vvaarriiaabbllee  aalllloowwss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  rreessuullttss,,  bbuutt  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  oonnllyy  ddeetteerriioorraatteess  TT--ssttaattiissttiiccss  aanndd  ddooeess  nnoott  iinnccrreeaassee  tthhee  
eexxppllaannaattoorryy  ppoowweerr  ooff  tthhee  rreeggrreessssiioonn  aatt  aallll..  TToo  ppuutt  iitt  ddiiffffeerreennttllyy,,  tthhee  oobbsseerrvveedd  
ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaayy  bbee  eexxppllaaiinneedd  mmoossttllyy  bbyy  tthhee  uunneeqquuaall  iinniittiiaall  
ccoonnddiittiioonnss,,  wwhhiillee  tthhee  rroollee  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ""ggoooodd  ppoolliiccyy""  ffaaccttoorrss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
qquuiittee  lliimmiitteedd..  

Fig. 2. Aggregate distortions in industrial structure and 
external trade before transition and GDP change during 

transition
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SSuucchh  aann  iinntteerrpprreettaattiioonn  ssuuggggeessttss,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  tthhaatt  rreecceenntt  rreesseeaarrcchh  
aaiimmeedd  aatt  pprroovviiddiinngg  ssoommee  eemmppiirriiccaall  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  
((ggrreeaatteerr  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn  lleeaadd  ttoo  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee))  mmaayy  nnoott  

 6



rreeaacchh  tthhiiss  ggooaall  bbyy  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhaatt  ccoouunnttrriieess,,  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  aaddvvaanncceedd  iinn  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  iinn  ffiigghhttiinngg  iinnffllaattiioonn  aarree  ddooiinngg  bbeetttteerr  tthhaann  ootthheerrss..  OOnnccee  tthhee  
pprree--ttrraannssiittiioonn  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  iitt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  
ccoonnvveennttiioonnaallllyy  mmoonniittoorreedd  ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss,,  ssuucchh  aass  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  
aanndd  tthhee  rraatteess  ooff  iinnffllaattiioonn,,  ddoo  nnoott  rreeaallllyy  eexxppllaaiinn  mmuucchh..  DDiiffffeerreenncceess  iinn  
eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ppoosstt--ccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  aappppeeaarr  
ttoo  bbee  aassssoocciiaatteedd  pprreeddoommiinnaannttllyy  nnoott  wwiitthh  cchhoosseenn  rreeffoorrmm  ppaatthhss,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  
mmaaggnniittuuddee  ooff  iinniittiiaall  ddiissttoorrttiioonnss  iinn  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  ttrraaddee  ppaatttteerrnnss,,  aanndd  
wwiitthh  tthhee  iinniittiiaall  lleevveell  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
TThhiiss  iiss  nnoott  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy  iinn  ggeenneerraall  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  
ppeerrffoorrmmaannccee,,  bbuutt  ttoo  aaddmmiitt  tthhaatt  ccoonnvveennttiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  
ffaaccttoorrss  ((pprrooggrreessss  iinn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliizzaattiioonn))  iiss  nnoott  
eennoouugghh  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  aallll  ooff  tthheemm..  IItt  mmaayy  wweellll  bbee  tthhaatt  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ppoolliiccyy  
ffaaccttoorrss  tthhaatt  aaffffeecctt  ppeerrffoorrmmaannccee  aarree  nnoott  aassssoocciiaatteedd,,  ddeessppiittee  ppooppuullaarr  bbeelliieeffss,,  
wwiitthh  tthhee  ssppeeeedd  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  mmaaccrroo--ssttaabbiilliizzaattiioonn..  RRaatthheerr,,  tthheessee  aarree  tthhee  
ppoolliiccyy  mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt    pprreesseerrvviinngg  aanndd//oorr  ccrreeaattiinngg  ssttrroonngg  aanndd  eeffffiicciieenntt  
iinnssttiittuuttiioonnss..    
                                                            

Policy factors: institutions, rule of law and 
democracy 

  
TThhee  ddeecclliinnee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaabbiilliittiieess  ccoonnttrriibbuutteedd  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ttoo  
RRuussssiiaa''ss  aanndd  CCIISS  ppoooorr  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee..  IIff  rreeggrreessssiioonn  eeqquuaattiioonnss  tthhaatt  
aaccccoouunntt  ffoorr  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  oonnllyy  aarree  uusseedd  ttoo  pprreeddiicctt  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  
((GGDDPP  cchhaannggee)),,  iitt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  CChhiinnaa  aanndd  VViieettnnaamm  ddiidd  mmuucchh  bbeetttteerr  tthhaann  
eexxppeecctteedd,,  EEEE  aanndd  BBaallttiicc  ssttaatteess  oonn  aavveerraaggee  ddiidd  nnoott  ssoo  ggoooodd,,  bbuutt  ssttiillll  aa  bbiitt  
bbeetttteerr  tthhaann  eexxppeecctteedd,,  wwhheerreeaass  mmoosstt  CCIISS  ssttaatteess  ddiidd  mmuucchh  wwoorrssee  tthhaann  
eexxppeecctteedd..  EExxcceeppttiioonnss  wwiitthhiinn  CCIISS  pprroovvee  tthhee  rruullee::  UUzzbbeekkiissttaann  aanndd  BBeellaarruuss,,  ii..ee..  
eexxaaccttllyy  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  aarree  nnoott  oonnllyy  kknnoowwnn  ffoorr  pprroocceeeeddiinngg  wwiitthh  ssllooww  
rreeffoorrmmss,,  bbuutt  aarree  aallssoo  bbeelliieevveedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssttrroonnggeesstt  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss  aammoonngg  
aallll  CCIISS  ssttaatteess..4  UUkkrraaiinniiaann  eexxaammppllee,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  pprroovveess  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  tthhee  
ssppeeeedd  ooff  rreeffoorrmmss  ppeerr  ssee  tthhaatt  rreeaallllyy  mmaatttteerrss::  bbeeiinngg  aa  pprrooccrraassttiinnaattoorr,,  iitt  ddiidd  
nneevveerrtthheelleessss  wwoorrssee  tthhaann  eexxppeecctteedd  dduuee  aarrgguuaabbllyy  ttoo  tthhee  ppoooorr  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ccaappaabbiilliittiieess  ((ttrruusstt  iinn  ppoolliittiiccaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  UUkkrraaiinnee  iiss  mmaarrkkeeddllyy  lloowweerr  tthhaann  
iinn  BBeellaarruuss))..    
  
TThhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ssttaattee  aanndd  nnoonn--ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss  iiss  nnoott  eeaassiillyy  mmeeaassuurraabbllee..  IInn  
mmoosstt  FFSSUU  aanndd  BBaallkkaann  ccoouunnttrriieess  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  iiss  oobbsseerrvvaabbllee  
iinn  tthhee  ddrraammaattiicc  iinnccrreeaassee  ooff  tthhee  sshhaarree  ooff  tthhee  sshhaaddooww  eeccoonnoommyy;;  iinn  tthhee  ddeecclliinnee  
ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aass  aa  pprrooppoorrttiioonn  ooff  GGDDPP;;  iinn  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  
ttoo  ddeelliivveerr  bbaassiicc  ppuubblliicc  ggooooddss  aanndd  aapppprroopprriiaattee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk;;  iinn  tthhee  
aaccccuummuullaattiioonn  ooff  ttaaxx,,  ttrraaddee,,  wwaaggee  aanndd  bbaannkk  aarrrreeaarrss;;  iinn  tthhee  ddeemmoonneettiizzaattiioonn,,  
""ddoollllaarriizzaattiioonn""  aanndd  ""bbaarrtteerriizzaattiioonn""  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  hhiigghh  aanndd  
ggrroowwiinngg  mmoonneeyy  vveelloocciittyy,,  aanndd  iinn  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  bbaannkk  ffiinnaanncciinngg  aass  aa  pprrooppoorrttiioonn  
ooff  GGDDPP;;  iinn  ppoooorr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss,,  bbaannkkrruuppttcciieess,,  ccoonnttrraaccttss  aanndd  
llaaww  aanndd  oorrddeerr  iinn  ggeenneerraall;;  iinn  iinnccrreeaasseedd  ccrriimmee  rraatteess;;  eettcc..  MMoosstt  ooff  tthhee  
mmeennttiioonneedd  pphheennoommeennaa  mmaayy  bbee  ddeeffiinneedd  qquuaannttiittaattiivveellyy  wwiitthh  aa  rreemmaarrkkaabbllee  
rreessuulltt  tthhaatt  CChhiinnaa  aanndd  VViieettnnaamm  aarree  cclloosseerr  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  ttoo  EEEE  ccoouunnttrriieess  tthhaann  
ttoo  CCIISS..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  iinnddeexx  ooff  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  
                                                 
44  TThhee  ddeecclliinnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  iinn  tthheessee  ccoouunnttrriieess  wwaass  lleessss  
pprroonnoouunncceedd  tthhaann  eellsseewwhheerree  iinn  CCIISS..   

 7



iinnssttiittuuttiioonnss  iiss  pprroobblleemmaattiicc  bbeeccaauussee  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  cchhoooossiinngg  wweeiigghhttss  iiss  nnoott  
cclleeaarr..  
  
OOnnee  ppoossssiibbllee  ggeenneerraall  mmeeaassuurree  iiss  tthhee  ttrruusstt  ooff  bbuussiinneesssseess  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  iinn  
vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss  --  hheerree  FFSSUU  ssttaatteess  rraannkk  mmuucchh  lloowweerr  tthhaann  EEaasstt  EEuurrooppeeaann  
ccoouunnttrriieess  iinn  aallll  aavvaaiillaabbllee  ssuurrvveeyyss..  IInn  tthhee  gglloobbaall  ssuurrvveeyy  ooff  ffiirrmmss  iinn  6699  
ccoouunnttrriieess  oonn  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  CCIISS  hhaadd  tthhee  lloowweesstt  
ccrreeddiibbiilliittyy,,  bbeellooww  tthhaatt  ooff  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  ((WWoorrlldd  BBaannkk,,  11999977aa,,  pppp..  55,,  
3355))..  EEssppeecciiaallllyy  ssttrriikkiinngg  wwaass  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  EEEE  aanndd  CCIISS  ccoouunnttrriieess::  
ddiiffffeerreenncceess  iinn  ccrreeddiibbiilliittyy  iinnddeexx  bbeettwweeeenn  SSoouutthh  aanndd  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa  aanndd  EEEE  
wweerree  lleessss  pprroonnoouunncceedd  tthhaann  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  SSuubb--SSaahhaarraa  AAffrriiccaa  aanndd  CCIISS..  
  
AAnnootthheerr  ggoooodd  pprrooxxyy  ffoorr  mmeeaassuurriinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  iiss  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  --  tthhee  sshhaarree  ooff  ssttaattee  rreevveennuueess  iinn  GGDDPP..  
TThhoouugghh  mmuucchh  hhaavvee  bbeeeenn  ssaaiidd  aabboouutt  ""bbiigg  ggoovveerrnnmmeenntt""  aanndd  ttoooo  hhiigghh  ttaaxxeess  iinn  
ffoorrmmeerr  ssoocciiaalliisstt  ccoouunnttrriieess,,  bbyy  nnooww  iitt  iiss  rraatthheerr  oobbvviioouuss  tthhaatt  tthhee  ddoowwnnssiizziinngg  ooff  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  ooccccuurrrreedd  iinn  mmoosstt  CCIISS  ssttaatteess  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  wweenntt  ttoooo  
ffaarr..  TThhiiss  aarrgguummeenntt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  lloonngg--tteerrmm  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ooff  tthhee  
ooppttiimmaall  ssiizzee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  ��  iitt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  iinn  
mmoosstt  ooff  tthheemm  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aanndd  eexxppeennddiittuurree  aass  aa  sshhaarree  ooff  GGDDPP  aarree  
ssttiillll  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  ccoommppaarraabbllee  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa..  BBuutt  wwhhaatteevveerr  
tthhee  lloonngg  tteerrmm  ooppttiimmaall  lleevveell  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ssppeennddiinngg  sshhoouulldd  bbee,,  tthhee  ddrraassttiicc  
rreedduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  ssppeennddiinngg  ((bbyy  5500%%  aanndd  mmoorree  iinn  rreeaall  tteerrmmss))  ccaannnnoott  lleeaadd  ttoo  
aannyytthhiinngg  eellssee  bbuutt  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoollllaappssee..  
  
BBeeffoorree  ttrraannssiittiioonn  iinn  ffoorrmmeerr  ssoocciiaalliisstt  ssttaatteess  nnoott  oonnllyy  ggoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattiioonnss  
wweerree  ppeerrvvaassiivvee,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssttaattee  wwaass  rroouugghhllyy  tthhee  
ssaammee  aass  iinn  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  ((ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aanndd  eexxppeennddiittuurree  
aammoouunntteedd  ttoo  aabboouutt  5500%%  ooff  GGDDPP))..  TThhiiss  aalllloowweedd  tthhee  ssttaattee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  bbuullkk  
ooff  ppuubblliicc  ggooooddss  aanndd  eexxtteennssiivvee  ssoocciiaall  ttrraannssffeerrss..  DDuurriinngg  ttrraannssiittiioonn  ttaaxx  rreevveennuueess  
aass  aa  pprrooppoorrttiioonn  ooff  GGDDPP  ddeeccrreeaasseedd  mmaarrkkeeddllyy  iinn  mmoosstt  ccoouunnttrriieess..  HHoowweevveerr,,  
CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  aanndd  EEssttoonniiaa  mmaannaaggeedd  ttoo  aarrrreesstt  tthhee  ddeecclliinnee,,  wwhhiillee  
RRuussssiiaa  ((ttooggeetthheerr  wwiitthh  LLiitthhuuaanniiaa,,  LLaattvviiaa,,  aanndd  sseevveerraall  SSoouutthheeaasstt  EEuurrooppee  aanndd  
CCeennttrraall  AAssiiaann  ssttaatteess))  eexxppeerriieenncceedd  tthhee  ggrreeaatteesstt  rreedduuccttiioonn..  IInn  VViieettnnaamm  tthhee  
sshhaarree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  iinn  GGDDPP  ggrreeww  bbyy  11..55  ttiimmeess  iinn  11998899--9933..  
CChhiinneessee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aass  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  GGDDPP  ffeellll  bbyy  oovveerr  22  ttiimmeess  
ssiinnccee  tthhee  llaattee  11997700ss,,  bbuutt  iitt  llooookkss  mmoorree  lliikkee  aa  ccoonnsscciioouuss  ppoolliiccyy  cchhooiiccee  rraatthheerr  
tthhaann  aa  ssppoonnttaanneeoouuss  pprroocceessss  ((aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  hhaavvee  aallwwaayyss  bbeetttteerr  ppoowweerrss  
ttoo  ccoolllleecctt  ttaaxx  rreevveennuueess,,  iiff  tthheeyy  cchhoooossee  ttoo  ddoo  ssoo,,  aass  ddiidd  aallll  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthhee  
CCPPEE''ss  bbeeffoorree  tthhee  ttrraannssiittiioonn))..  
  
IInn  mmoosstt  CCIISS  ssttaatteess  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  ooccccuurrrreedd  iinn  
tthhee  wwoorrsstt  ppoossssiibbllee  wwaayy  --  iitt  pprroocceeeeddeedd  wwiitthhoouutt  aannyy  ccoohheerreenntt  ppllaann  aanndd  ddiidd  nnoott  
iinnvvoollvvee  tthhee  rreeaasssseessssmmeenntt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeennttss..  IInnsstteeaadd  ooff  sshhuuttttiinngg  
ddoowwnn  ccoommpplleetteellyy  ssoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammss  aanndd  ccoonncceennttrraattiinngg  lliimmiitteedd  
rreessoouurrcceess  oonn  tthhee  ootthheerr  wwiitthh  aann  aaiimm  ttoo  rraaiissee  tthheeiirr  eeffffiicciieennccyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
kkeepptt  aallll  pprrooggrraammss  hhaallff--aalliivvee,,  hhaallff--ffiinnaanncceedd,,  aanndd  bbaarreellyy  wwoorrkkiinngg..    
  
TThhiiss  lleedd  ttoo  tthhee  ssllooww  ddeeccaayy  ooff  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh  ccaarree,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
llaaww  aanndd  oorrddeerr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ffuunnddaammeennttaall  RR&&DD,,  eettcc..  VViirrttuuaallllyy  aallll  sseerrvviicceess  
pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  --  ffrroomm  ccoolllleeccttiinngg  ccuussttoomm  dduuttiieess  ttoo  rreegguullaattiinngg  
ssttrreeeett  ttrraaffffiicc  --  aarree  ccuurrrreennttllyy  tthhee  ssyymmbbooll  ooff  nnoottoorriioouuss  eeccoonnoommiicc  iinneeffffiicciieennccyy..  
TThheerree  wweerree  nnuummeerroouuss  ccaasseess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ffaaiilluurree  wwhhiicchh  ffuurrtthheerr  uunnddeerrmmiinneedd  
tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  ssiinnccee  mmaannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  pprroovviiddiinngg  
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ppuubblliicc  ggooooddss  wweerree  sslloowwllyy  ddyyeeiinngg  aanndd  wweerree  oonnllyy  ppaarrttllyy  rreeppllaacceedd  bbyy  pprriivvaattee  
aanndd  sseemmii--pprriivvaattee  bbuussiinneesssseess..  
  
TThhrreeee  mmaajjoorr  ppaatttteerrnnss  ooff  cchhaannggee  iinn  tthhee  sshhaarree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  iinn  
GGDDPP5,,  wwhhiicchh  ggeenneerraallllyy  ccooiinncciiddee  wwiitthh  tthhee  tthhrreeee  mmaajjoorr  aarrcchheettyyppeess  ooff  
iinnssttiittuuttiioonnaall  ddeevveellooppmmeennttss,,  aanndd  eevveenn  bbrrooaaddeerr  --  wwiitthh  tthhrreeee  mmoosstt  ttyyppiiccaall  
ddiissttiinncctt  ""mmooddeellss""  ooff  ttrraannssiittiioonn,,  aarree  sshhoowwnn  iinn  ffiigg..  33..  UUnnddeerr  ssttrroonngg  
aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  ((CChhiinnaa))  ccuuttss  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  ooccccuurrrreedd  aatt  
tthhee  eexxppeennssee  ooff  ddeeffeennssee,,  ssuubbssiiddiieess  aanndd  bbuuddggeettaarryy  ffiinnaanncceedd  iinnvveessttmmeenntt,,  wwhhiillee  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  ""oorrddiinnaarryy  ggoovveerrnnmmeenntt""  aass  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  GGDDPP  rreemmaaiinneedd  
llaarrggeellyy  uunncchhaannggeedd  ((NNaauugghhttoonn,,  11999977));;  uunnddeerr  ssttrroonngg  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  
((PPoollaanndd))  bbuuddggeettaarryy  eexxppeennddiittuurree,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ffoorr  ""oorrddiinnaarryy  ggoovveerrnnmmeenntt"",,  
ddeecclliinneedd  oonnllyy  iinn  tthhee  pprree--ttrraannssiittiioonn  ppeerriioodd,,  bbuutt  iinnccrreeaasseedd  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  
iittsseellff;;  ffiinnaallllyy,,  uunnddeerr  wweeeekk  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  ((RRuussssiiaa))  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  
ggeenneerraall  lleevveell  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  lleedd  nnoott  oonnllyy  ttoo  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  
ffiinnaanncciinngg  ooff  ddeeffeennssee,,  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ssuubbssiiddiieess,,  bbuutt  ttoo  tthhee  ddoowwnnssiizziinngg  ooff  
""oorrddiinnaarryy  ggoovveerrnnmmeenntt"",,  wwhhiicchh  uunnddeerrmmiinneedd  aanndd  iinn  mmaannyy  iinnssttaanncceess  eevveenn  lleedd  ttoo  
tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  ssttaattee..    
  

Fig. 3. Government expenditure, % of GDP
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WWhhiillee  iinn  CChhiinnaa  ttoottaall  bbuuddggeettaarryy  eexxppeennddiittuurree  aanndd  tthhaatt  ffoorr  ""oorrddiinnaarryy  
ggoovveerrnnmmeenntt""  aarree  mmuucchh  lloowweerr  tthhaann  iinn  RRuussssiiaa  aanndd  PPoollaanndd,,  tthheeyy  wweerree  ssuuffffiicciieenntt  
ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ssiinnccee  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  
ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuddggeett  wwaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  llooww..  IInn  RRuussssiiaa,,  hhoowweevveerr,,  
tthhoouugghh  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  oorrddiinnaarryy  ggoovveerrnnmmeenntt  sseeeemm  ttoo  bbee  nnoott  tthhaatt  mmuucchh  lloowweerr  
tthhaann  iinn  PPoollaanndd,,  tthhee  ppaaccee  ooff  tthheeiirr  rreedduuccttiioonn  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  eexxcceeeeddeedd  tthhaatt  ooff  
GGDDPP::  ttoo  ppuutt  iitt  ddiiffffeerreennttllyy,,  ggiivveenn  tthhee  vvaarriioouuss  ppaatttteerrnnss  ooff  GGDDPP  ddyynnaammiiccss,,  
wwhhiillee  iinn  PPoollaanndd  ""oorrddiinnaarryy  ggoovveerrnnmmeenntt""  ffiinnaanncciinngg  ggrreeww  bbyy  aabboouutt  oonnee  tthhiirrdd  iinn  
rreeaall  tteerrmmss  iinn  11998899--9955//66  ((aanndd  wwhhiillee  iinn  CChhiinnaa  iitt  nneeaarrllyy  ddoouubblleedd)),,  iinn  RRuussssiiaa  iitt  
ffeellll  bbyy  aabboouutt  33  ttiimmeess!!  TThhee  RRuussssiiaann  ppaatttteerrnn  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  ddeeccaayy  pprroovveedd  ttoo  bbee  

                                                 
55  DDaattaa  ffoorr  CChhiinnaa  ((WWoorrlldd  BBaannkk,,  11999966bb)),,  RRuussssiiaa  ((GGoosskkoommssttaatt))  aanndd  PPoollaanndd  ((RRoocczznniikk  
SSttaattyyssttyycczznnyy  11999900,,  WWaarrsszzaawwaa;;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  IInnssttiittuutt  FFiinnaannssooww  pprroovviiddeedd  bbyy  GG..  
KKoollooddkkoo))  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  ooffff--bbuuddggeett  ffuunnddss,,  wwhhiicchh  aarree  vveerryy  ssuubbssttaannttiiaall  iinn  aallll  tthhrreeee  
ccoouunnttrriieess  aanndd  aarree  uusseedd  mmoossttllyy  ffoorr  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ppuurrppoosseess..  DDeeffeennssee  eexxppeennddiittuurree  aarree  
ffrroomm  ooffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss,,  ii..ee..  lloowweerr  tthhaann  WWeesstteerrnn  eessttiimmaatteess,,  wwhhiicchh  iiss  lliikkeellyy  ttoo  lleeaadd  ttoo  
oovveerrssttaatteemmeenntt  ooff  ssppeennddiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ssuubbssiiddiieess  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  ddeeffeennssee  
oouuttllaayyss..  FFoorr  UUSSSSRR//RRuussssiiaa  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ssuubbssiiddiieess  aarree  sshhoowwnn  ttooggeetthheerr.. 
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eexxttrreemmeellyy  ddeettrriimmeennttaall  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt,,  aanndd  ffoorr  ggeenneerraall  eeccoonnoommiicc  
ppeerrffoorrmmaannccee..  
  
AAfftteerr  aaddddiinngg  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  vvaarriiaabbllee  ttoo  tthhee  oonneess  tthhaatt  
cchhaarraacctteerriizzee  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  ((lleevveell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddiissttoorrttiioonnss))  aanndd  
eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt  ((wwaarr  dduummmmyy  vvaarriiaabbllee)),,  tthhee  eexxppllaannaattoorryy  ppoowweerr  ooff  tthhee  
rreeggrreessssiioonn  iinnccrreeaasseess  ttoo  7755%%  wwiitthh  tthhee  eexxcceelllleenntt  TT--ssttaattiissttiiccss  ((2288  oobbsseerrvvaattiioonnss))..  
AAnndd  iitt  iiss  qquuiittee  rreemmaarrkkaabbllee  tthhaatt  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  vvaarriiaabblleess  aatt  tthhiiss  
ppooiinntt  ddooeess  nnoott  iimmpprroovvee  rreeggrreessssiioonn  ssttaattiissttiiccss..  FFaaccttoorriinngg  iinn  iinnffllaattiioonn  aalllloowwss  ttoo  
iimmpprroovvee  tthhee  eexxppllaannaattoorryy  ppoowweerr  ttoo  8855%%..  TThhee  ccoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  rriisseess  
ffuurrtthheerr  uupp  ttoo  9922%%,,  iiff  ootthheerr  iinnddiiccaattoorrss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess,,  ssuucchh  aass  
tthhee  sshhaarree  ooff  sshhaaddooww  eeccoonnoommyy,,  aarree  aaddddeedd,,  tthhoouugghh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  
iinn  tthhiiss  ccaassee  iiss  oonnllyy  1177  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  llaacckk  ooff  ddaattaa  ((ttaabbllee  11))..  
  
TThheerree  wwaass  oonnllyy  oonnee  ggrroouupp  ooff  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  wwhheerree  tthhee  sshhaarree  ooff  ssttaattee  
rreevveennuueess  iinn  GGDDPP  rreemmaaiinneedd  rreellaattiivveellyy  ssttaabbllee  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  ��  CCeennttrraall  
EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess..  OOuuttssiiddee  CCeennttrraall  EEuurrooppee  tthheerree  wweerree  oonnllyy  44  ccoouunnttrriieess  
wwhheerree  tthhee  sshhaarree  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  iinn  GGDDPP  ddiidd  nnoott  ffaallll  mmaarrkkeeddllyy  ��  
BBeellaarruuss,,  EEssttoonniiaa,,  UUzzbbeekkiissttaann,,  VViieettnnaamm..    TThhee  ffiirrsstt  33  aarree  aallssoo  tthhee  ttoopp  33  
ppeerrffoorrmmeerrss  iinn  tthhee  FFSSUU  rreeggiioonn,,  wwhheerreeaass  VViieettnnaamm��ss  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  sseeccoonndd  ttoo  
oonnllyy  tthhaatt  ooff  CChhiinnaa..  IItt  iiss  nnootteewwoorrtthhyy  tthhaatt  BBeellaarruuss  aanndd  UUzzbbeekkiissttaann,,  ccoommmmoonnllyy  
ppeerrcceeiivveedd  aass  pprrooccrraassttiinnaattoorrss,,  nneevveerrtthheelleessss  sshhooww  bbeetttteerr  rreessuullttss  tthhaann  mmoosstt  mmoorree  
aaddvvaanncceedd  rreeffoorrmmeerrss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhiiss  iiss  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonn  ooff  
tthhee  EEssttoonniiaann  ssuucccceessss  iinn  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  mmoosstt  CCIISS  
ssttaatteess  aanndd  eevveenn  ttoo  nneeiigghhbboorriinngg  BBaallttiicc  ssttaatteess::  tthhee  uussuuaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ffooccuussiinngg  
oonn  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  mmaayy  oovveerrllooookk  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ssttrroonngg  
iinnssttiittuuttiioonnss..  
  
IItt  iiss  pprreecciisseellyy  tthhiiss  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbootthh  --  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  ggrraadduuaall  rreeffoorrmmss  iinn  CChhiinnaa  aanndd  sshhoocckk  
tthheerraappyy  iinn  VViieettnnaamm,,  wwhheerree  ssttrroonngg  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  wweerree  pprreesseerrvveedd  aanndd  
CCPPEE  iinnssttiittuuttiioonnss  wweerree  nnoott  ddiissmmaannttlleedd  bbeeffoorree  nneeww  mmaarrkkeett  iinnssttiittuuttiioonnss  wweerree  
ccrreeaatteedd;;  aanndd  ffoorr  tthhee  rreellaattiivvee  ssuucccceessss  ooff  rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss  iinn  EEaasstt  EEuurrooppeeaann,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  ssttrroonngg  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  
aanndd  nneeww  mmaarrkkeett  iinnssttiittuuttiioonnss  eemmeerrggeedd  qquuiicckkllyy..  AAnndd  iitt  iiss  pprreecciisseellyy  tthhee  ccoollllaappssee  
ooff  ssttrroonngg  ssttaattee  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  ssttaarrtteedd  iinn  tthhee  UUSSSSRR  iinn  tthhee  llaattee  11998800ss  aanndd  
ccoonnttiinnuueedd  iinn  tthhee  ssuucccceessssoorr  ssttaatteess  iinn  tthhee  11999900ss  tthhaatt  eexxppllaaiinnss  tthhee  eexxttrreemmee  
lleennggtthh,,  iiff  nnoott  tthhee  eexxttrreemmee  ddeepptthh  ooff  tthhee  FFSSUU  ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall  rreecceessssiioonn..  
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TTaabbllee  11..  RReeggrreessssiioonn  ooff  cchhaannggee  iinn  GGDDPP  oonn  nnoonn--ppoolliiccyy  aanndd  ppoolliiccyy--rreellaatteedd  
ffaaccttoorrss  ((aallll  ccooeeffffiicciieennttss  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  55%%  lleevveell  eexxcceepptt  tthhoossee  iinn  bbrraacckkeettss))  
DDeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  ==  lloogg  ((11999966  GGDDPP  aass  aa  %%  ooff  11998899  GGDDPP))  
FFoorr  CChhiinnaa  --  aallll  iinnddiiccaattoorrss  aarree  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  11997799--8866  oorr  ssiimmiillaarr  
  
EEqquuaattiioonnss,,  NNuummbbeerr  ooff    
OObbsseerrvvaattiioonnss  //  VVaarriiaabblleess  

11,,  
NN==2288  

22,,  
NN==2288  

33,,  
NN==2288  

44,,  
NN==2288  

55,,  
NN==1177  

66,,  
NN==1177  

CCoonnssttaanntt  55..2233  44..9966  55..5555  55..7711  55..9911  66..0077  
DDiissttoorrttiioonnss,,  %%  ooff  GGDDPPaa  --..0011  --..0011  --..0011  --..0011  --..0000  --..0000  
11998877  PPPPPP  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa,,  %%  ooff  
tthhee  UUSS  lleevveell  

--..0011  --..0022  --..0011  --..0011  --..0022  --..0011  

WWaarr  dduummmmyybb  --..6633  --..5588  --..4400  --..4400  00..2266cc  00..2277cc  
DDeecclliinnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  
aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  ffrroomm  11998899--9911  ttoo  
11999933--9966  

--..0011  --..0011  --..0011  --..0011      

LLiibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx    ((..0077))    ((--00..44))    ((--..0055))  
LLoogg  ((IInnffllaattiioonn,,  %%  aa  yyeeaarr,,  11999900--9955,,  
  ggeeoommeettrriicc  aavveerraaggee))    

    --..1122  --..1144  --..1122  --..1144  

SShhaaddooww  eeccoonnoommyy  aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  
iinn  11999944    

        --..0022  --..0022  

AAddjjuusstteedd  RR22,,  %%  7755  7755  8855  8844  9922  9911  
aaCCuummuullaattiivvee  mmeeaassuurree  ooff  ddiissttoorrttiioonnss  aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ssuumm  ooff  ddeeffeennssee  
eexxppeennddiittuurree  ((mmiinnuuss  33%%  rreeggaarrddeedd  aass  tthhee  ''nnoorrmmaall''  lleevveell)),,  ddeevviiaattiioonnss  iinn  iinndduussttrriiaall  
ssttrruuccttuurree  aanndd  ttrraaddee  ooppeennnneessss  ffrroomm  tthhee  ''nnoorrmmaall''  lleevveell,,  tthhee  sshhaarree  ooff  hheeaavviillyy  ddiissttoorrtteedd  
ttrraaddee  ((aammoonngg  tthhee  FFSSUU  rreeppuubblliiccss))  aanndd  lliigghhttllyy  ddiissttoorrtteedd  ttrraaddee  ((wwiitthh  ssoocciiaalliisstt  ccoouunnttrriieess))  
ttaakkeenn  wwiitthh  aa  3333%%  wweeiigghhtt  ((sseeee  AAppppeennddiixx  ffoorr  ddeettaaiillss))..  
bbEEqquuaallss  11  ffoorr  AArrmmeenniiaa,,  AAzzeerrbbaaiijjaann,,  CCrrooaattiiaa,,  GGeeoorrggiiaa,,  MMaacceeddoonniiaa,,  aanndd  TTaajjiikkiissttaann  aanndd  
00  ffoorr  aallll  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  
ccSSiiggnniiffiiccaanntt  aatt  88%%  lleevveell..  
    
  
TToo  ppuutt  iitt  ddiiffffeerreennttllyy,,  GGoorrbbaacchheevv  rreeffoorrmmss  ooff  11998855--9911  ffaaiilleedd  nnoott  bbeeccaauussee  tthheeyy  
wweerree  ggrraadduuaall,,  bbuutt  dduuee  ttoo  tthhee  wweeaakkeenniinngg  ooff  tthhee  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  
lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ffllooww  ooff  eevveennttss..  
SSiimmiillaarrllyy,,  YYeellttssiinn  rreeffoorrmmss  iinn  RRuussssiiaa,,  aass  wweellll  aass  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  iinn  mmoosstt  
ootthheerr  FFSSUU  ssttaatteess,,  wweerree  ssoo  ccoossttllyy  nnoott  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  sshhoocckk  tthheerraappyy,,  bbuutt  dduuee  ttoo  
tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  nneeeeddeedd  ttoo  eennffoorrccee  llaaww  aanndd  oorrddeerr  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  
mmaannaaggeeaabbllee  ttrraannssiittiioonn..  
  
TToo  ssuumm  uupp,,  tthheerree  iiss  eennoouugghh  eevviiddeennccee  tthhaatt  ddiiffffeerriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  
ttrraannssiittiioonn,,  aafftteerr  ffaaccttoorriinngg  iinn  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  
ddeeppeennddss  mmoossttllyy  oonn  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  nnoott  ssoo  mmuucchh  oonn  tthhee  
pprrooggrreessss  iinn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  ppeerr  ssee..    
  
FFiinnaallllyy,,  tthheerree  iiss  aa  ddiiffffiiccuulltt  qquueessttiioonn  wwhhaatt  lleeaaddss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoollllaappssee  
aanndd  ccaann  iitt  bbee  pprreevveenntteedd..  UUssiinngg  tthhee  tteerrmmiinnoollooggyy  ooff  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee,,  iitt  iiss  
aapppprroopprriiaattee  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ssttrroonngg  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  ((CChhiinnaa,,  
VViieettnnaamm,,  UUzzbbeekkiissttaann)),,  ssttrroonngg  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  ((CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  
ccoouunnttrriieess))  aanndd  wweeaakk  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  ((mmoosstt  FFSSUU  aanndd  BBaallkkaann  ssttaatteess  ��  ffiigg..  
44))..  TThhee  ffoorrmmeerr  ttwwoo  aarree  ppoolliittiiccaallllyy  lliibbeerraall  oorr  lliibbeerraalliizziinngg,,  ii..  ee..  pprrootteecctt  
iinnddiivviidduuaall  rriigghhttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  ccoonnttrraaccttss,,  aanndd  ccrreeaattee  aa  
ffrraammeewwoorrkk  ooff  llaaww  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  rreeggiimmeess,,  tthhoouugghh  
ddeemmooccrraattiicc,,  aarree  ppoolliittiiccaallllyy  nnoott  ssoo  lliibbeerraall  ssiinnccee  tthheeyy  llaacckk  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnss  
aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  eennffoorrccee  llaaww  aanndd  oorrddeerr  ((ZZaakkaarriiaa,,  11999977))..  TThhiiss  ggiivveess  rriissee  ttoo  
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tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff    ��iilllliibbeerraall  ddeemmooccrraacciieess��  --  ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  ccoommppeettiittiivvee  
eelleeccttiioonnss  aarree  iinnttrroodduucceedd  bbeeffoorree  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iiss  eessttaabblliisshheedd..  WWhhiillee  
EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  XXIIXX  cceennttuurryy  aanndd  EEaasstt  AAssiiaann  ccoouunnttrriieess  rreecceennttllyy  
mmoovveedd  ffrroomm  ffiirrsstt  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  ttoo  ggrraadduuaallllyy  iinnttrroodduucciinngg  
ddeemmooccrraattiicc  eelleeccttiioonnss  ((HHoonngg  KKoonngg  iiss  tthhee  mmoosstt  oobbvviioouuss  eexxaammppllee  ooff  tthhee  rruullee  ooff  
llaaww  wwiitthhoouutt  ddeemmooccrraaccyy)),,  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  AAffrriiccaa,,  aanndd  nnooww  iinn  CCIISS  ccoouunnttrriieess  
ddeemmooccrraattiicc  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  iinn  ssoocciieettiieess  wwiitthhoouutt  tthhee  ffiirrmm  
rruullee  ooff  llaaww..  

Fig. 4. Indices of the rule of law and political rights (democracy), 0-10 scale, higher value 
represent stronger rule of law and democracy
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AAuutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  ((iinncclluuddiinngg  ccoommmmuunniisstt)),,  wwhhiillee  ggrraadduuaallllyy  bbuuiillddiinngg  
pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wweerree  ffiilllliinngg  tthhee  vvaaccuuuumm  iinn  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  vviiaa  
aauutthhoorriittaarriiaann  mmeeaannss..  AAfftteerr  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  ooccccuurrrreedd  aanndd  iilllliibbeerraall  
ddeemmooccrraacciieess  eemmeerrggeedd,,  tthheeyy  ffoouunndd  tthheemmsseellvveess  ddeepprriivveedd  ooff  oolldd  aauutthhoorriittaarriiaann  
iinnssttrruummeennttss  ttoo  eennssuurree  llaaww  aanndd  oorrddeerr,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  tthhee  nneewwllyy  ddeevveellooppeedd  
ddeemmooccrraattiicc  mmeecchhaanniissmmss  nneeeeddeedd  ttoo  gguuaarraanntteeee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss,,  ccoonnttrraaccttss  aanndd  
llaaww  aanndd  oorrddeerr  iinn  ggeenneerraall  ((uuppppeerr  lleefftt  qquuaaddrraanntt  iinn  ffiigg..  44))..  NNoo  ssuurrpprriissee,,  tthhiiss  hhaadd  
aa  ddeevvaassttaattiinngg  iimmppaacctt  oonn  iinnvveessttmmeenntt  cclliimmaattee  aanndd  oouuttppuutt66..  
  
  AAss  ffiigg..  55  ssuuggggeessttss,,  tthheerree  iiss  aa  cclleeaarr  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  rraattiioo  ooff  rruullee  ooff  
llaaww  iinnddeexx  oonn  tthhee  eevvee  ooff  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  iinnddeexx,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  
aanndd  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn,,  oonn  tthhee  ootthheerr,,  aalltthhoouugghh  tthhee  
ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  ffoorr  aauutthhoorriittaarriiaann  ccoouunnttrriieess  iiss  aappppaarreennttllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  
tthhaatt  ffoorr  ddeemmooccrraacciieess..  TToo  ppuutt  iitt  ddiiffffeerreennttllyy,,  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  wwiitthhoouutt  ssttrroonngg  
rruullee  ooff  llaaww,,  wwhheetthheerr  oonnee  lliikkeess  iitt  oorr  nnoott,,  uussuuaallllyy  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  
oouuttppuutt..  TThheerree  iiss  aa  pprriiccee  ttoo  ppaayy  ffoorr  eeaarrllyy  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn,,  ii..ee..  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  
ccoommppeettiittiivvee  eelleeccttiioonnss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  wwhheenn  tthhee  mmaajjoorr    
                                                 
66 The democracy index is taken from Freedom House 
(http://www.freedomhouse.org/rankings.pdf), but inverted and calibrated, so that 
complete democracy coincides with 100%, whereas complete authoritarianism with 
0%. The rule of law index is taken from (Campos, 1999) and for China, Vietnam and 
Mongolia � from International Country Risk Guide, 1984 to 1998, and calibrated, so 
that 100% corresponds to the highest possible rule of law. 

http://www.freedomhouse.org/rankings.pdf)
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Fig. 5. Ratio of the rule of law to democracy index and output change
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lliibbeerraall  rriigghhttss  ((ppeerrssoonnaall  ffrreeeeddoomm  aanndd  ssaaffeettyy,,  pprrooppeerrttyy,,  ccoonnttrraaccttss,,  ffaaiirr  ttrriiaall  iinn  
ccoouurrtt,,  eettcc..))  aarree  nnoott  wweellll  eessttaabblliisshheedd..  
  
IIff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  iinnddiicceess  aarree  iinncclluuddeedd  iinnttoo  tthhee  bbaassiicc  
rreeggrreessssiioonn  eeqquuaattiioonn,,  tthheeyy  hhaavvee  pprreeddiicctteedd  ssiiggnnss  ((ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  rruullee  ooff  
llaaww  aanndd  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  ddeemmooccrraaccyy))  aanndd  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ((ttaabbllee  22,,  
eeqquuaattiioonn  11)),,  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  ffoorr  llaarrggeerr  ssaammppllee  ooff  
ccoouunnttrriieess..  TThhee  bbeesstt  eexxppllaannaattoorryy  ppoowweerr,,  hhoowweevveerr,,  iiss  eexxhhiibbiitteedd  bbyy  tthhee  iinnddeexx  
tthhaatt  iiss  ccoommppuutteedd  aass  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iinnddeexx  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  iinnddeexx::  
nneeaarrllyy  8800%%  ooff  aallll  vvaarriiaattiioonnss  iinn  oouuttppuutt  ccaann  bbee  eexxppllaaiinneedd  bbyy  oonnllyy  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  
��  pprree--ttrraannssiittiioonn  ddiissttoorrttiioonnss,,  iinnffllaattiioonn,,  aanndd  rruullee--ooff--llaaww--ttoo--ddeemmooccrraaccyy  iinnddeexx  
((ttaabbllee  22,,  eeqquuaattiioonn  22))..  IIff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  vvaarriiaabbllee  iiss  aaddddeedd,,  iitt  ttuurrnnss  oouutt  ttoo  bbee  nnoott  
ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ddooeess  nnoott  iimmpprroovveess  tthhee  ggooooddnneessss  ooff  ffiitt  ((eeqquuaattiioonn  
33))..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  iinnddeexx  aanndd  tthhee  
ddeecclliinnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  aarree  nnoott  ssuubbssttiittuutteess,,  bbuutt  rraatthheerr  ccoommpplleemmeenntt  
eeaacchh  ootthheerr  iinn  cchhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ddeeccaayy..  TThheessee  ttwwoo  
vvaarriiaabblleess  aarree  nnoott  ccoorrrreellaatteedd  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  ggooooddnneessss  ooff  ffiitt,,  wwhheenn  iinncclluuddeedd  
ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ssaammee  rreeggrreessssiioonn,,  ttoo  8888%%  ((eeqquuaattiioonn  55))  --  bbeetttteerr  rreessuulltt  tthhaann  iinn  
rreeggrreessssiioonnss  wwiitthh  eeiitthheerr  oonnee  ooff  tthheessee  vvaarriiaabblleess..  TThhee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx,,  wwhheenn 
ddddeedd  ttoo  tthhee  ssaammee  eeqquuaattiioonn,,  oonnllyy  ddeetteerriioorraatteess  tthhee  ggooooddnneessss  ooff  ffiitt,,  iiss  nnoott  

ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  aanndd  hhaass  tthhee  ��wwrroonngg��  ssiiggnn.. 

 
aa
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TTaabbllee  22..  RReeggrreessssiioonn  ooff  cchhaannggee  iinn  GGDDPP  iinn  11998899--9966  oonn  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss,,  
ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss,,  aanndd    rruullee  ooff  llaaww  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  iinnddiicceess  ((aallll  ccooeeffffiicciieennttss  aarree  
ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  99%%  lleevveell  eexxcceepptt  tthhoossee  iinn  bbrraacckkeettss))  
DDeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  ==  lloogg  ((11999966  GGDDPP  aass  aa  %%  ooff  11998899  GGDDPP))  
FFoorr  CChhiinnaa  --  aallll  iinnddiiccaattoorrss  aarree  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  11998899--9966  oorr  ssiimmiillaarr  
  
EEqquuaattiioonnss,,  NNuummbbeerr  ooff    
OObbsseerrvvaattiioonnss  //  VVaarriiaabblleess  

11,,  
NN==2288  

22,,  
NN==2288  

33,,  
NN==2288  

44,,  
NN==2288  

55,,  
NN==2288  

66,,  
NN==2288  

CCoonnssttaanntt  55..3333  55..2266  55..2266  55..4400  55..4411  55..5500  
DDiissttoorrttiioonnss,,  %%  ooff  GGDDPPaa  --..000044  --..000044  ((--..000033))  --..000066  --..000077  --..000077  
11998877  PPPPPP  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa,,  %%  ooff  
tthhee  UUSS  lleevveell  

      --..000077  --..000099  --..000088  

WWaarr  dduummmmyybb        --..1199  --..3366  --..3377  
DDeecclliinnee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  
aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  ffrroomm  11998899--9911  ttoo  
11999933--9966  

        --..001111  --..001111  

LLiibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx      ((..001155))      ((--
..001188))  

LLoogg  ((IInnffllaattiioonn,,  %%  aa  yyeeaarr,,  11999900--9955,,  
  GGeeoommeettrriicc  aavveerraaggee))    

--..1199  --..2200  --..2200  --..1177  --..1133  --..1144  

RRuullee  ooff  llaaww  iinnddeexx,,    aavveerraaggee  ffoorr  
11998899--9977,,  %%  

..((000077))
cc  

          

DDeemmooccrraaccyy  iinnddeexx,,  aavveerraaggee  ffoorr  
11999900--9988,,  %%    

--..000077            

RRaattiioo  ooff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  ttoo  
ddeemmooccrraaccyy  iinnddeexx  

  ..008888  ..009900  ..006600  ..004488  ..004466  

AAddjjuusstteedd  RR22,,  %%  7766  7799  7799  8822  8888  8877  
aaCCuummuullaattiivvee  mmeeaassuurree  ooff  ddiissttoorrttiioonnss  aass  aa  %%  ooff  GGDDPP  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ssuumm  ooff  ddeeffeennssee  
eexxppeennddiittuurree  ((mmiinnuuss  33%%  rreeggaarrddeedd  aass  tthhee  ''nnoorrmmaall''  lleevveell)),,  ddeevviiaattiioonnss  iinn  iinndduussttrriiaall  
ssttrruuccttuurree  aanndd  ttrraaddee  ooppeennnneessss  ffrroomm  tthhee  ''nnoorrmmaall''  lleevveell,,  tthhee  sshhaarree  ooff  hheeaavviillyy  ddiissttoorrtteedd  
ttrraaddee  ((aammoonngg  tthhee  FFSSUU  rreeppuubblliiccss))  aanndd  lliigghhttllyy  ddiissttoorrtteedd  ttrraaddee  ((wwiitthh  ssoocciiaalliisstt  ccoouunnttrriieess))  
ttaakkeenn  wwiitthh  aa  3333%%  wweeiigghhtt  ((sseeee  AAppppeennddiixx  ffoorr  ddeettaaiillss))..  
bbEEqquuaallss  11  ffoorr  AArrmmeenniiaa,,  AAzzeerrbbaaiijjaann,,  CCrrooaattiiaa,,  GGeeoorrggiiaa,,  MMaacceeddoonniiaa,,  aanndd  TTaajjiikkiissttaann  aanndd  
00  ffoorr  aallll  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  
c SSiiggnniiffiiccaanntt  aatt  1144%%  lleevveell.. c  
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Concluding remarks 
  
DDiiffffeerreenncceess  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  ttrraannssiittiioonn  ddeeppeenndd  ssttrroonnggllyy  oonn  tthhee  iinniittiiaall  
ccoonnddiittiioonnss,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  oonn  tthhee  pprree--ttrraannssiittiioonn  lleevveellss  ooff  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa  aanndd  
ddiissttoorrttiioonnss  iinn  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  eexxtteerrnnaall  ttrraaddee  ppaatttteerrnnss..  TThhee  hhiigghheerr  tthhee  
ddiissttoorrttiioonnss  ((mmiilliittaarriizzaattiioonn,,  oovveerriinndduussttrriiaalliizzaattiioonn,,  ""uunnddeerr--ooppeennnneessss""  ooff  tthhee  
eeccoonnoommyy  aanndd  tthhee  sshhaarree  ooff  ppeerrvveerrtteedd  ttrraaddee  fflloowwss)),,  tthhee  wwoorrssee  iiss  tthhee  
ppeerrffoorrmmaannccee  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  GGDDPP  cchhaannggee..  AAnndd  tthhee  hhiigghheerr  wwaass  GGDDPP  ppeerr  
ccaappiittaa  bbeeffoorree  ttrraannssiittiioonn,,  tthhee  ggrreeaatteerr  wweerree  ddiissttoorrttiioonnss  eemmbbooddiieedd  iinn  ffiixxeedd  
ccaappiittaall  ssttoocckk,,  tthhee  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  iitt  wwaass  ttoo  oovveerrccoommee  tthheessee  ddiissttoorrttiioonnss  ttoo  
aacchhiieevvee  ggrroowwtthh..  
  
BByy  ffooccuussiinngg  oonn  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aass  kkeeyy  ppoolliiccyy  
vvaarriiaabblleess  iinn  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  oovveerrllooookkeedd  tthhee  
iimmppaacctt  ooff  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnss..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  uunneevveenn  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  sshheeddss  
nneeww  lliigghhtt  oonn  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  vvaarriioouuss  ppoolliiccyy  ffaaccttoorrss..  
MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaatttteerr  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  --  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  
tthhee  iinnffllaattiioonn  vvaarriiaabbllee  iimmpprroovveess  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ccoorrrreellaattiioonn  ffrroomm  6633  ttoo  7788%%,,  
bbuutt  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinnddeexx  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt  --  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  iiss  
nnoott  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  iinn  mmoosstt  ccaasseess  hhaass  uunneexxppeecctteedd  ssiiggnn..  OOnn  tthhee  
ccoonnttrraarryy,,  cchhaannggeess  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  ssttaattee  hhaavvee  ddrraammaattiicc  
iimmppaacctt  oonn  ppeerrffoorrmmaannccee..    
  
IInn  aa  sseennssee,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprreesseerrvviinngg  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  
ssttaattee  ffoorr  eennssuurriinngg  ggoooodd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  mmaaiinn  ffiinnddiinngg  
ooff  tthhiiss  ppaappeerr  wwiitthh  ssttrroonngg  ppoolliiccyy  iimmpplliiccaattiioonn..  AAfftteerr  aalllloowwiinngg  ffoorr  ddiiffffeerriinngg  
iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss,,  iitt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  tthhee  ffaallll  iinn  oouuttppuutt  iinn  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  
wwaass  aassssoocciiaatteedd  mmoossttllyy  wwiitthh  ppoooorr  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  rreessuullttiinngg  ffrroomm  
iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoollllaappssee..  LLiibbeerraalliizzaattiioonn  aalloonnee,,  wwhheenn  iitt  iiss  nnoott  ccoommpplleemmeenntteedd  wwiitthh  
ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ccaann  nnoott  eennssuurree  ggoooodd  ppeerrffoorrmmaannccee..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  pprroocceessss  
ooff  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  oouuttppuutt  iinn  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  iiss  bbeesstt  ddeessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  
ssuuppppllyy  ssiiddee  rreecceessssiioonn  mmooddeell,,  wwhheerree  tthhee  kkeeyy  ddeetteerrmmiinnaannttss  aarree  iinniittiiaall  
ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wwhhiillee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  
iiss  hhaarrddllyy  nnoottiicceeaabbllee..  IItt  ffoolllloowwss  tthhaatt  tthhee  ddeebbaattee  aabboouutt  tthhee  ssppeeeedd  ooff  tthhee  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  ((sshhoocckk  tthheerraappyy  vveerrssuuss  ggrraadduuaalliissmm))  wwaass  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt  
mmiissffooccuusseedd,,  wwhheerreeaass  tthhee  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  ggoooodd  
ppeerrffoorrmmaannccee  wwaass  oovveerrllooookkeedd..    
  
IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  iinn  ttuurrnn,,  ddeeppeenndd  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt  oonn  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  
ooff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  ddeemmooccrraaccyy::  tthhee  ddaattaa  sseeeemm  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  bbootthh  --  
aauutthhoorriittaarriiaann  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  wwiitthh  tthhee  ssttrroonngg  rruullee  ooff  llaaww  ccaann  ddeelliivveerr  
eeffffiicciieenntt  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wwhheerreeaass  uunnddeerr  tthhee  wweeaakk  rruullee  ooff  llaaww  aauutthhoorriittaarriiaann  
rreeggiimmeess  ddoo  aa  bbeetttteerr  jjoobb  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  eeffffiicciieenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaann  
ddeemmooccrraacciieess..  TToo  ppuutt  iitt  iinn  aa  sshhoorrtteerr  ffoorrmm,,  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  iilllliibbeerraall  ddeemmooccrraacciieess  
iinn  eennssuurriinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  iiss  tthhee  wwoorrsstt,,  wwhhiicchh  pprreeddiiccttaabbllyy  hhaass  aa  
ddeevvaassttaattiinngg  iimmppaacctt  oonn  oouuttppuutt..    
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