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“Trust is everything. It is the force which makes us go ahead and build the future. Today, 

in Europe and Italy, we are not growing especially because there’s no trust” 

(C. Ciampi, Italiaans president, 01/01/04) 

 

Inleiding 
 

Dat de inkomensniveaus en groeivoeten tussen landen enorme verschillen vertonen, is voor geen 

enkele econoom een nieuw gegeven. Cijfers op basis van de Penn World Tables 6.1 (2002) tonen 

ons voor het jaar 2000 een inkomen per capita van 33 293$ voor de Verenigde Staten (VS) of  

27 060$ voor Noorwegen, ten opzichte van Bangladesh dat in 2000 een inkomen per capita 

kende van 1684$ of Ghana met 1351$ per capita. De groeivoeten vertonen een gelijkaardige 

variatie: Korea kende over de periode 1971-2000 een groeivoet van 5.89%, Noorwegen 2.94% 

en de VS 2.37%, terwijl Argentinië een groeivoet had van 0.57% en Zuid-Afrika slechts 0.31%. 

De verschillende factoren die als verklaring voor deze uiteenlopende inkomensniveaus en 

groeivoeten worden geformuleerd, zijn dan ook zeer divers.  

 

We zien tevens een toenemend belang van het begrip sociaal kapitaal in de literatuur. Hooghe 

(2003, blz. 23) spreekt over een “ware hausse in het onderzoek naar sociaal kapitaal”. Jaarlijks 

worden honderden nieuwe artikels gepubliceerd, en dit in verschillende wetenschappelijke 

disciplines. Sociaal kapitaal, de “lijm die maatschappijen tezamen houdt” (Serageldin en 

Grootaert, 1999, blz. 44), komt met andere woorden steeds meer naar voor. Dit heeft enerzijds te 

maken met de aandacht voor de positieve gevolgen van relaties en het belang van sociale 

cohesie, anderzijds weet men dit alles in een economische context te plaatsen en krijgt sociaal 

kapitaal tegelijk een morele dimensie (Portes, 1998, blz. 2-3; Schuller, 2000, blz. 20). 

Kenmerkend voor de grote literatuurstroom echter is het ontbreken van een klare definitie van 

sociaal kapitaal. De verschillende definities en betekenissen die aan sociaal kapitaal gegeven 

worden, wijzen op het ruime toepassingsgebeid maar eveneens op de complexiteit van een 

omschrijving van het begrip. 

 

Gegeven onze interesse voor de verschillen in economische groei tussen landen en voor de 

daaruit volgende maatschappelijke aspecten, stellen we ons de vraag naar het verband tussen 

economische groei op lange termijn enerzijds en sociaal kapitaal anderzijds. In deze scriptie 

willen we nagaan of sociaal kapitaal de economische groeivoeten van landen kan beïnvloeden.  
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Onze onderzoeksvraag handelt dan ook over de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn 

economische groei. We willen onderzoeken of, en in welke mate, sociaal kapitaal de 

economische groei van landen kan beïnvloeden. Onze aandacht gaat daarbij uit naar een analyse 

voor een cross-sectie van landen, en niet naar een casestudie, een studie specifiek voor één land. 

 

Deze scriptie bestaat uit vier hoofdstukken.  

In hoofdstuk 1 geven we een begripsomschrijving en -bepaling van het begrip sociaal kapitaal. 

We plaatsen daarbij sociaal kapitaal in de ruime literatuur, waarbij voornamelijk de economische 

literatuur wordt beschouwd. Sociaal kapitaal wordt ook vergeleken met de andere vormen van 

kapitaal: fysiek, menselijk en natuurlijk kapitaal. Een belangrijk gedeelte van dit hoofdstuk 

wordt gewijd aan de bronnen van sociaal kapitaal, aan wat sociaal kapitaal bepaalt. Op die 

manier moet duidelijk worden hoe sociaal kapitaal tot stand kan komen. Doorheen dit hoofdstuk 

zal ook de diversiteit aan definities en toepassingen in verschillende domeinen naar voren 

komen. 

In het tweede hoofdstuk bespreken we verschillende modellen van economische groei. Het 

Solow-model en uitgebreide Solow-model van Mankiw, Romer en Weil (1992) dat hierop verder 

gaat worden beschreven. Ook de endogene groeitheorie wordt behandeld aan de hand van een 

aantal modellen. In beide theorieën van economische groei wordt getracht het concept sociaal 

kapitaal te integreren, en wordt aangetoond hoe sociaal kapitaal een invloed kan hebben op de 

economische groei van landen.   

 

Het derde hoofdstuk bouwt verder op beide hoofdstukken en handelt over de invloed van sociaal 

kapitaal op economische groei. We behandelen verschillende empirische studies die de relatie 

tussen sociaal kapitaal en economische groei onderzoeken.  

In hoofdstuk 4 tenslotte gaan we zelf na wat de invloed is van sociaal kapitaal op lange termijn 

economische groei. Ons eigen empirisch onderzoek gaat verder op de empirische studies die in 

hoofdstuk 3 besproken werden, maar lanceert ook een andere schattingsmethode. Dit hoofdstuk 

en hoofdstuk 3 moeten ons toelaten een antwoord te geven op onze onderzoeksvraag.  

Tot slot formuleren we een besluit, waarin de essentie van deze scriptie wordt samengevat. 
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Hoofdstuk 1 

 
Sociaal kapitaal:  

begripsomschrijving en -bepaling 
 

1. INLEIDING 

 

In de inleiding hebben we gewezen op de recente interesse voor sociaal kapitaal. Het begrip 

sociaal kapitaal werd daarbij ingeleid, zij het zeer elementair. In dit hoofdstuk omschrijven en 

bepalen we het begrip verder, en geven tevens een overzicht van de belangrijkste literatuur die 

over sociaal kapitaal is verschenen. Na een inleidend gedeelte, wordt in sectie 2 de economische 

benadering van sociaal kapitaal uitgewerkt. Daarbij maken we een vergelijking met andere 

vormen van kapitaal. We gaan eveneens in op de bronnen van sociaal kapitaal. We merken nu 

reeds op dat dit vrij beperkt blijft, daar deze scriptie handelt over de invloed van sociaal kapitaal 

op economische groei. Voor een grondigere analyse van de bronnen van sociaal kapitaal 

verwijzen we naar de vermelde literatuur.  

Sectie 3 vormt een uitbreiding en aanvulling van de economische visie op sociaal kapitaal, 

waarbij de basisliteratuur wordt toegelicht, terwijl de vierde sectie een investeringsmodel van 

sociaal kapitaal beschouwt. Sectie 5, tot slot, besluit. 

 

Sociaal kapitaal is geen éénduidig begrip. Zowat elke auteur heeft zijn eigen definitie voor het 

concept gemunt. Serageldin en Grootaert (1999, blz. 45) maken een onderscheid op basis van het 

domein dat bestudeerd wordt. Voor politieke wetenschappers, sociologen en antropologen, is 

sociaal kapitaal de “verzameling van normen, netwerken en organisaties waardoor mensen 

toegang krijgen tot macht en middelen die het nemen van beslissingen  en beleidsformulering 

vergemakkelijken” (Serageldin en Grootaert, 1999, blz. 45). Economen betrekken hierbij de 

invloed op economische groei. Ook Foley en Edwards (1999, blz. 147-148) maken een 

onderscheid, zij het dan eerder tussen een politiek wetenschappelijke/economische visie en een 

sociologische visie. 

Een studie van OECD (2001) herhaalt dat er geen éénduidige, enge definitie bestaat, en toont het 

bestaan van vier ruime benaderingen voor sociaal kapitaal: een antropologische benadering, een 

sociologische, een politiek wetenschappelijke, en een economische benadering.  
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Deze laatste gaat uit van de veronderstelling dat mensen, die hun persoonlijk nut maximaliseren 

en met anderen interageren, hun sociaal kapitaal gebruiken voor collectieve activiteiten (OECD, 

2001, blz. 40). 

 

Op dit onderscheid voortbouwend is het voornamelijk in de sociologische en politiek 

wetenschappelijke literatuur dat we de ‘grondleggers’ van het begrip sociaal kapitaal 

terugvinden. De socioloog Coleman (1988; 1990) bracht als één van de eerste de aandacht naar 

dit onderwerp1. Voor hem verwijst sociaal kapitaal naar “die eigenschappen van relaties die aan 

actoren toelaten hun doelstellingen op een meer effectieve wijze te realiseren” (Hooghe, 2003, 

blz. 34). Coleman (1988, blz. S98) noemt sociaal kapitaal “productief, het maakt dingen 

mogelijk die dat anders niet waren”. Robert Putnam daarentegen bepaalde sociaal kapitaal in zijn 

invloedrijke werk Making democracy work (1993) als “de eigenschappen van sociale organisatie, 

zoals trust, normen en netwerken, die de efficiëntie van de maatschappij verbeteren door 

gecoördineerde acties te vergemakkelijken” (Putnam, 1993a, blz. 167).  

We zien hier een duidelijk verschil tussen de sociologische analyse, waarbij de relaties tussen 

individuen beschouwd worden, en de politiek wetenschappelijke, die sociaal kapitaal voor de 

hele gemeenschap bekijkt (Portes, 1998, blz. 18). Sociaal kapitaal wordt zo een element van een 

groep of een gemeenschap, eerder dan van een individu. Beide auteurs zullen we ten gronde 

bespreken in sectie 3. 

 

2. SOCIAAL KAPITAAL IN DE ECONOMIE 

 

De economische literatuur gaat verder op bovenstaande auteurs, met haar eigen klemtonen. Men 

ziet het belang in van sociaal kapitaal, als factor voor economische groei, welzijn en 

ontwikkeling. 

Woolcock (2000, blz. 12) wijdt de interesse van economen voor sociaal kapitaal aan “een 

definitie die niet alleen de structuur van netwerken en sociale relaties omvat, maar ook 

‘gedragsneigingen’ (zoals trust, eerlijkheid) en institutionele kwaliteitsmaatstaven”. We bekijken 

hierna kort enkele bijdragen, waarbij we zullen vaststellen dat deze begrippen vaak terugkomen. 

Omdat elk werk een eigen definitie hanteert, is het ook binnen de economische wetenschap 

moeilijk een vaste omschrijving van het concept te vinden.   

                                                           
1 Jane Jacobs en Loury waren de eersten die deze term gebruikten (cf. Woolcock (1998) en Portes (1998)). 
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In wat volgt overlopen wij eerst een aantal definities. Op basis daarvan trachten we tot een eigen 

bepaling voor sociaal kapitaal te komen. Aansluitend behandelen we wat wij de “bronnen van 

sociaal kapitaal” noemen.  

 

2.1. Bestaande visies en definities 

 

In de OECD-studie (2001, blz. 41) wordt sociaal kapitaal gedefinieerd als “de netwerken 

tezamen met gedeelde normen, waarden en begrippen die de samenwerking vergemakkelijken 

tussen en binnen groepen”. Men stelt dat trust een “dichte proxy” is voor die normen, waarden 

en begrippen. Een ietwat andere economische bepaling vinden we bij Temple (1998, blz. 321) 

die sociaal kapitaal omschrijft als een “term om de kwaliteit van de ‘civil society’ aan te geven: 

de omvang van trust, lidmaatschap van organisaties, sociale en politieke participatie”.  

Collier (1998) maakt een onderscheid tussen “government social capital” en “civil social 

capital”. Knack (1999, blz. 1) omschrijft dit “civil social capital” als “gemeenschappelijke 

waarden, normen, informele netwerken en lidmaatschap van verenigingen die zorgen voor de 

mogelijkheid voor individuen om samen te werken en gemeenschappelijke doelen te bereiken”. 

Op die manier maakt hij abstractie van de invloed die overheidsinstituties kunnen hebben op de 

samenwerking van mensen (cf. sectie 2.4).  

 

Uphoff (1999, blz. 218) argumenteert dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee 

categorieën van sociaal kapitaal: structureel en cognitief sociaal kapitaal. Structureel sociaal 

kapitaal verwijst naar regels en netwerken. Het gaat om elementen van sociale organisatie die de 

“wederzijds voordelige collectieve actie” vergemakkelijken, via lagere transactiekosten of 

bepaalde interactiepatronen (Uphoff, 1999, blz. 218). Cognitief sociaal kapitaal staat voor 

normen en waarden, of de ideeën die mensen vatbaar maken voor die wederzijds voordelige 

collectieve actie. Structureel sociaal kapitaal noemt Uphoff (1999, blz. 219) “extrinsiek en 

observeerbaar”, in tegenstelling tot cognitief sociaal kapitaal. Beide vormen zijn echter wel 

complementair, de ene vorm kan moeilijk zonder de andere bestaan. Hooghe (2003, blz. 36) 

maakt een analoog onderscheid tussen structurele en culturele componenten van sociaal kapitaal. 

De structurele component heeft opnieuw betrekking op netwerken en verbanden, de culturele 

component op de “normen en waarden binnen die netwerken”.  

Uphoff’s analyse is interessant omdat deze visie consistent is met die van Coleman en Putnam, 

in die zin dat beiden structurele en cognitieve elementen in hun analyse hebben, maar vooral 

omdat ook bij hem dezelfde begrippen terugkomen als bij de auteurs hierboven, zij het in 
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gestructureerde categorieën. Belangrijk is dat Uphoff (1999, blz. 219) duidelijk stelt dat deze 

regels, netwerken, normen en waarden de “mechanismen” zijn waarlangs sociaal kapitaal 

gecreëerd en verder gebruikt wordt. 

 

Bovenstaande concepten geven een idee van wat sociaal kapitaal is en welke haar determinanten 

zijn. Niettemin blijft het moeilijk om een concrete bepaling te vinden. Ondanks de “elastische 

term” (DeFilippis, 2000, blz. 782) die sociaal kapitaal blijkt te zijn, is het nodig dat we tot een 

soort van ‘grootste gemene deler’-bepaling komen, die doorheen deze scriptie gebruikt zal 

worden.  

Hierboven kwamen reeds een aantal overheersende begrippen naar voor. Maar ook bij andere 

auteurs (Coleman, 1988; Foley en Edwards, 1999; Narayan, 1999; Portes, 1998; Whiteley, 2000) 

vinden we gelijkende elementen terug. 

Schuller (2000, blz. 19) brengt een eerste conclusie naar voor door te stellen dat sociaal kapitaal 

meestal gedefinieerd is “in termen van netwerken, normen en trust, en de manier hoe ze agenten 

en instituties toelaten meer effectief gemeenschappelijke doelen te bereiken”.  

Woolcock’s definitie (1998, blz. 154) is een aanvulling en bevestiging hiervan. Woolcock (1998, 

blz. 164) verdeelt sociaal kapitaal in twee dimensies: “embeddedness” en “autonomy”, en deze 

elk op micro- en macro-niveau. Temple (1998, blz. 324; 2001, blz. 84) omschrijft deze vier 

dimensies als: de omvang van horizontale associaties, de ‘aard’ van de sociale banden binnen 

een gemeenschap, de relaties tussen de staat en de maatschappij en de kwaliteit van de instituties. 

Deze vier dimensies vinden we terug in de hoger beschreven netwerken en sociale relaties.  

 

In wat wij doorheen deze scriptie zullen verstaan als sociaal kapitaal staan dan ook de begrippen 

trust, normen, netwerken en sociale organisaties, die de samenwerking in de maatschappij 

(tussen individuen of binnen gemeenschappen) vergemakkelijken om gemeenschappelijke 

doelen te bereiken, centraal. We beschouwen deze verder expliciet  als bronnen van sociaal 

kapitaal. Sociaal kapitaal zelf (de ‘grootste gemene deler’-bepaling) bepalen wij als  

betrokkenheid in constructieve (en bijgevolg positieve) sociale relaties. Deze relaties zijn ‘goed’, 

met andere woorden productief, voor een groep en/of de maatschappij, en bevorderen de sociale 

cohesie. Net zoals bij andere vormen van kapitaal impliceert sociaal kapitaal dat voor eenzelfde 

arbeidsinzet en technologie er meer resultaat is. Aldus is er sprake van “efficiëntiewinst in niet-

economische goederen” (Paxton, 1999, blz. 92).  
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De positieve (of negatieve) economische uitkomsten die sociaal kapitaal met zich mee kan 

brengen2, zullen we in een volgende hoofdstuk bespreken. Vooraleer in te gaan op de 

determinanten van sociaal kapitaal, onderzoeken we hierna de mogelijke analogieën met andere 

vormen van kapitaal.   

 

2.2. Sociaal kapitaal en andere vormen van kapitaal 

 

In deze sectie gaan we dieper in op de mogelijke verschillen en gelijkenissen met de andere 

types kapitaal. Terloops bekijken we de vraag of sociaal kapitaal eigenlijk wel ‘kapitaal’ mag 

genoemd worden.  

Traditioneel zijn er drie soorten kapitaal. Men spreekt over natuurlijk kapitaal, fysiek kapitaal en 

menselijk kapitaal (‘human capital’). Naast deze drie vormen, kent men recent een nieuw vorm: 

sociaal kapitaal. Ostrom (1999, blz. 173) stelt dat sociaal kapitaal een “essentieel complement is 

voor de concepten van natuurlijk, fysiek en menselijk kapitaal”. Immers, net als bij deze andere 

vormen, is sociaal kapitaal noodzakelijk maar op zichzelf niet voldoende voor economische 

ontwikkeling.  

Sociaal kapitaal valt uiteen in twee termen: sociaal en kapitaal. Dat het sociaal is, bleek reeds 

voldoende uit de hoger vermelde definities (cf. de nadruk op relaties, samenwerking, 

maatschappij, ...). Narayan en Pritchett (1999, blz. 272) wijzen op de economische betekenis van 

het woord, in die zin dat sociaal kapitaal “spill-over effecten bevat van het ene gezin naar het 

andere”. Niet-marktgedrag van economische agenten heeft zo toch economische effecten, en is 

dus sociaal (Collier, 1998, blz. 2). Sociaal kapitaal is kapitaal wanneer onder meer inkomen 

gegenereerd wordt en het accumuleerbaar is (Hjerppe, 1998, blz. 8). Dit is inderdaad vaak het 

geval. Onderstaande gelijkenissen met andere kapitaalsoorten ondersteunen verder het idee dat 

sociaal kapitaal ‘kapitaal’ is. 

 

Sociaal kapitaal heeft een aantal kenmerken die het deelt met de andere types kapitaal. Grootaert 

en van Bastelaer (2001, blz. 7-8) geven als eerste kenmerk dat sociaal kapitaal niet kosteloos is 

om te produceren, het vraagt een investering (tijd, moeite). Ten tweede zorgt sociaal kapitaal, net 

als fysiek en menselijk kapitaal, voor een hogere productiviteit van andere middelen.  

 

                                                           
2 Narayan en Pritchett (1999, blz. 276) zien onder meer effectievere publieke diensten, een betere samenwerking, 
een snellere verspreiding van informatie en beter functionerende markten als kanalen waarlangs het inkomen 
beïnvloed wordt. 
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Zo is sociaal kapitaal niet alleen complementair met menselijk kapitaal, ze versterken elkaar ook 

(OECD, 2001, blz. 55; Woolcock, 2000, blz. 12). Sociaal kapitaal heeft eveneens gemeen met 

menselijk kapitaal dat “het zowel een input als een output is van het ontwikkelingsproces” 

(Grootaert, 1997, blz. 7-8). Tenslotte opent sociaal kapitaal, net zoals fysiek en menselijk 

kapitaal, mogelijkheden of creëert het bepaalde opportuniteiten, maar beperkt het ook andere 

(Ostrom, 1999, blz. 174-176). Op deze ‘dark side’ van sociaal kapitaal komen we later terug. 

 

Sociaal kapitaal heeft echter ook een aantal eigenschappen die het onderscheidt van andere 

vormen van kapitaal. Eerst en vooral kan sociaal kapitaal toenemen door gebruik (Grootaert en 

van Bastelaer, 2001, blz. 7). Dit geldt evenwel ook voor menselijk kapitaal. Putnam (1993a, blz. 

169) noemt de meeste elementen van sociaal kapitaal (trust, normen maar ook netwerken) 

“moral resources”. Dit betekent dat het aanbod van deze middelen stijgt als ze gebruikt worden, 

en daalt of zelfs verdwijnt bij niet-gebruik. Sociaal kapitaal verbetert slechts wanneer het 

‘gebruikt’ wordt. Alzo is sociaal kapitaal “zelfversterkend en cumulatief” (Putnam, 1993a, blz. 

177). Als tweede is sociaal kapitaal, net als menselijk kapitaal, niet duidelijk te meten en te 

bepalen, in tegenstelling tot fysiek kapitaal (Ostrom, 1999, blz. 180). Hjerppe (1998, blz. 8) stelt 

echter dat dit ook geldt voor natuurlijk kapitaal. Een derde eigenschap is dat sociaal kapitaal niet 

individueel realiseerbaar is (Grootaert en van Bastelaer, 2001, blz. 7; Hjerppe, 1998, blz. 5). 

Voor andere vormen van kapitaal geldt dit niet. Anders gezegd, sociaal kapitaal is relationeel en 

bijgevolg geen exclusieve eigendom van individuen (OECD, 2001, blz. 39). Tenslotte geldt nog 

voor sociaal kapitaal dat het moeilijk op te bouwen is door externe interventies (Ostrom, 1999, 

blz. 181).  

 

Er blijven echter auteurs die betwisten dat sociaal kapitaal ‘kapitaal’ genoemd mag worden. Zo 

dicht Arrow (1999, blz. 4) aan kapitaal drie eigenschappen toe: “uitbreiding in de tijd, 

bedachtzame opoffering voor toekomstige baten en vervreemdbaarheid”. Terwijl het laatste 

eveneens niet geldt voor menselijk kapitaal, is het tweede enkel voor sociaal kapitaal niet 

toepasbaar. Netwerken bijvoorbeeld ontstaan meestal door andere redenen dan omwille van hun 

economische waarde. Daarom, zo besluit Arrow (1999, blz. 4), hoort sociaal kapitaal niet echt 

thuis bij de andere vormen van kapitaal. Anderen (Fukuyama, 2001; Grootaert en van Bastelaer, 

2001; OECD, 2001; Piazza-Georgi, 2002) menen echter dat sociaal kapitaal wel degelijk kapitaal 

is, omdat het zorgt voor een “stroom van baten voor de maatschappij”. 
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2.3. Bronnen van sociaal kapitaal  

 

We gaan hier in op de elementen die aan de basis liggen van sociaal kapitaal en die zorgen voor 

haar ‘werking’. Dit noemen we de bronnen van sociaal kapitaal 

Consistent met onze definiëring voor sociaal kapitaal, besluiten we volgende bronnen van sociaal 

kapitaal te weerhouden: (1) trust en normen, (2) netwerken en lidmaatschap van sociale 

organisaties. Belangrijk is dat deze met elkaar gerelateerd zijn, elkaar beïnvloeden en versterken. 

Zo zullen we bijvoorbeeld later zien dat trust en netwerken met elkaar samenhangen. Op die 

manier zorgen zij samen, maar ook afzonderlijk, voor een betere samenwerking tussen mensen, 

wat positieve economische uitkomsten mogelijk maakt. Immers, “samenwerken is gemakkelijker 

in een gemeenschap voorzien van een substantiële voorraad van sociaal kapitaal” (Putnam, 

1993b, blz. 35; 1995, blz. 67). We moeten er op wijzen dat de bovenstaande determinanten niet 

exhaustief zijn, maar volgens ons wel de meest relevante. Knack en Keefer (1997, blz. 1251-

1252) bevestigen dit, omdat voor hen trust, normen die voor samenwerking zorgen en associaties 

belangrijke begrippen zijn in een bepaling van sociaal kapitaal. 

 

Belangrijk hier is te wijzen op de wederkerige relatie tussen de bronnen van sociaal kapitaal en 

de effecten of gevolgen. Het zal duidelijk worden dat trust noodzakelijk is voor de vorming van 

sociaal kapitaal, maar sociaal kapitaal zelf impliceert ook meer trust. Deze  “circular reasoning” 

is echter niet eenvoudig te ontwijken (Portes en Landolt, blz. 19). We trachten hiermee rekening 

te houden. Anderzijds houdt deze moeilijkheid ook wel een verrijking in voor sociaal kapitaal. 

Het bestaan van die “circulariteit” maakt sociaal kapitaal immers niet alleen complex, het 

verwijst voor een stuk ook naar de essentie van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal ‘groeit’ immers 

wanneer er meer sociaal kapitaal is (cf. blz. 8). De wederkerige relatie tussen oorzaken en 

gevolgen is op die manier eigen aan sociaal kapitaal. 

 

2.3.1. Trust en normen 

 

Baron et al. (2000, blz. 37) definiëren trust als “de verwachting die ontstaat binnen een 

gemeenschap van regulier, eerlijk en coöperatief gedrag, gebaseerd op gedeelde normen, 

vanwege de andere leden van de gemeenschap”. Voor Moesen et al. (2000,  blz. 10) is trust “het 

individueel geloof ten aanzien van een gebeurtenis dat een andere agent niet opportunistisch 

handelt in kwetsbare omstandigheden”. Beide begrippen verwijzen naar het vertrouwen van 
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mensen. Het is dit vertrouwen in bekenden, vreemden en overheidsorganen dat een belangrijke 

basis vormt voor sociaal kapitaal3.  

Reeds bij Coleman (1988, blz. S102) vinden we het belang van trust terug, in de vorm van 

“credit slips”. Mensen verwachten dat, als ze iets doen voor een ander, die ander later iets terug 

zal doen. Dit vormt een soort van “credit slip”, en is gebaseerd op vertrouwen. Trust zorgt ervoor 

dat je niet alleen uit eigenbelang handelt. Het bevordert met andere woorden “reciprocity” en 

samenwerking (Whiteley, 2000, blz. 448). Meteen zien we hier de samenhang tussen trust en een 

norm als reciprociteit. Reciprociteit bestaat uit een soort van “korte-termijn altruïsme” (je helpt 

iemand nu), maar tegelijk ben je er later beter aan toe (omdat je verwachtte dat hij of zij je zou 

helpen in de toekomst) (Putnam, 1993a, blz. 172). Op deze manier kan men meer bereiken dan 

wanneer deze reciprociteit niet aanwezig zou zijn (Ostrom, 1999, blz. 177). Voor Putnam 

(1993a, blz. 172) is deze norm dan ook “een erg productieve component van sociaal kapitaal”. 

Daarenboven zorgt reciprociteit voor hechtere netwerken en sociale relaties, juist omwille van 

een hoger vertrouwen (Uphoff, 1999, blz. 226).  

 

Meerdere auteurs wijzen op het belang van trust voor sociaal kapitaal. La Porta et al. (1997) 

argumenteren dat hogere trust leidt tot een grotere samenwerking in de maatschappij, waarbij 

vooral trust tussen onbekenden essentieel is voor die samenwerking. Knack en Keefer (1997, blz. 

1252-1253) vertellen ons dat transacties met een groter belang aan trust (bijvoorbeeld transacties 

waarbij in de toekomst betaald zal worden) tegen een lagere kost kunnen gebeuren in 

zogenaamde “high-trust”-milieus. Je moet immers minder geld besteden om je te verzekeren. 

Bovendien is zo’n maatschappij ook minder afhankelijk van officiële instituties om akkoorden te 

bekrachtigen, worden overheidsambtenaren als betrouwbaarder aanzien en dus hun 

beleidsaankondigingen als geloofwaardig. Dit heeft bijgevolg een positieve invloed op de 

economische activiteit (Knack en Keefer, 1997, blz. 1253). Volgens Fukuyama (1995, in Knack, 

1999, blz. 16) zorgt trust voor een verhoogde economische efficiëntie wat vooral te danken is 

aan lagere transactiekosten. Whiteley (2000, blz. 451) sluit hierbij aan en vertelt ons dat 

externaliteiten makkelijker opgelost kunnen worden in samenlevingen met meer trust. 

Transactiekosten zullen dan ook lager zijn, met economische efficiëntie tot gevolg. Een hogere 

output is bijgevolg het resultaat in deze samenlevingen (Zak en Knack, 2001, blz. 296).  

                                                           
3 We zullen geen onderscheid maken tussen verschillende ‘soorten’ trust (zoals bv. trust in individuen, trust in 
instituties, cf. Paxton (1999)). 

 10



Putnam (1993a, blz. 171) stelt het zeer duidelijk: “Trust smeert de samenwerking. Hoe groter het 

niveau van trust in een gemeenschap, hoe groter de kans op samenwerking. En samenwerking 

zelf zorgt voor trust”. 

 

Trust en sociaal kapitaal zijn duidelijk met elkaar verbonden. De vraag blijft echter of trust een 

‘bron’ van sociaal kapitaal is, of eerder een gevolg. Voor Woolcock (2000) is trust een uitkomst 

van sociaal kapitaal, en moet dan ook geen deel uitmaken van de definitie. Ook de OECD-studie 

(2001) wijst erop dat trust eveneens het gevolg kan zijn van een hoger sociaal kapitaal in de 

maatschappij. De richting van de causaliteit tussen beide is inderdaad bediscussieerbaar. Een 

bijkomende moeilijkheid is dat trust gecorreleerd is met andere aspecten van een maatschappij 

(Temple, 2001, blz. 87). Hieronder verstaan we onder meer corruptie of zwakke 

eigendomsrechten die impliceren dat trust vermindert.  

Ondanks deze moeilijkheden besluiten wij trust als determinant van sociaal kapitaal op te nemen, 

omdat we zagen dat trust een belangrijke basis vormt van het sociaal kapitaal in een 

maatschappij. Zonder trust is (de vorming van) sociaal kapitaal namelijk onmogelijk. Onze 

mening wordt bevestigd door de meeste empirische studies en door auteurs die sociaal kapitaal 

expliciet in termen van trust definiëren. 

 

Fukuyama (2001, blz. 8) spreekt over de “radius of trust”. Alle groepen die sociaal kapitaal 

bevatten, hebben zo ’n een ‘radius of trust’. Fukuyama (2001, blz. 8-9) definieert dit als de 

“cirkel van mensen onder wie coöperatieve normen operationeel zijn”. De ‘radius of trust’ kan 

groter of kleiner zijn dan de groep zelf. Belangrijk is dat Fukuyama wijst op het feit dat gedeelde 

normen en gebruiken essentieel zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Normen vormen 

bijgevolg een basis van sociaal kapitaal.  

Ook voor Knack en Keefer (1997) zijn normen belangrijk voor sociaal kapitaal. Zij hanteren 

hiervoor het begrip “civic norms”. Deze verbeteren de allocatieve efficiëntie in de maatschappij 

omdat de baten van samenwerking (ten gevolge van die normen) groter zijn dan de kosten 

(Knack en Keefer, 1997, blz. 1254). Normen zorgen ervoor dat men niet louter uit eigenbelang 

handelt en beperken zo opportunistisch gedrag. Normen (tezamen met trust) kunnen ook de 

overheidsprestaties beïnvloeden, omdat de politieke participatie hoger zal zijn wanneer men niet 

alleen in zichzelf geïnteresseerd is (Knack en Keefer, 1997, blz. 1254). 
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Coleman (1988, blz. S104) sluit hierbij aan doordat voor hem “een bestaande, effectieve norm 

een belangrijke vorm van sociaal kapitaal is”. Normen binnen een gemeenschap die verder gaan 

dan het eigenbelang en handelen in het algemeen belang, kunnen bepaalde acties 

vergemakkelijken. Ze kunnen echter ook andere acties beperken (als er duidelijk normen zijn 

voor jongeren bijvoorbeeld, beperkt dit hun vrije tijd). 

 

2.3.2. Netwerken en lidmaatschap van sociale organisaties 

 

Dat netwerken belangrijk zijn in onze conceptuele discussie vinden we onder meer terug bij 

Schuller (2000, blz. 19). Hij stelt dat sociaal kapitaal voor een belangrijk stuk handelt over 

netwerken, en dus de relaties binnen en tussen deze netwerken. Hij wijst erop dat deze relaties 

vaak als ‘goed’ worden aanzien voor de samenhang in de maatschappij en de economische 

vooruitgang. Ook in de studie van OECD (2001) vinden we een centrale rol voor netwerken. Het 

bestaan van netwerken zou samenwerking vergemakkelijken en transactiekosten verminderen. 

Woolcock  (1998, blz. 164-167)  spreekt over intra-gemeenschapsbanden (“embeddedness” op 

micro-niveau) en extra-gemeenschapsnetwerken (“autonomy” op micro-niveau), en besteedt in 

zijn analyse een belangrijke deel aan sociale relaties en netwerken. 

Glaeser et al. (2000b, blz. 13) beklemtonen in hun investeringsmodel (zie hiervoor sectie 4) 

evenzeer het belang van netwerken. Voor hen is het deelnemen aan een sociaal netwerk één van 

de meest algemene vormen van investering in sociaal kapitaal. Deze participatie zorgt voor 

uitwisseling van informatie, creëert trust, loyauteit en samenwerking tussen de leden van het 

netwerk. De positieve externaliteiten die zo’n netwerk creëert, situeren zich echter vaak enkel 

binnen de groep en niet erbuiten. Dit behandelen we in een volgende paragraaf. 

 

We lichten hier eerst het verschil tussen horizontale en verticale netwerken toe.  

Horizontale relaties hebben betrekking op personen van een gelijk niveau, status of macht. 

Verticale netwerken doelen op agenten die niet elkaars gelijke zijn, in eerder asymmetrische 

relaties, gekenmerkt door hiërarchie en afhankelijkheid. Voor Putnam (1993a, blz. 173-174) 

bestaan netwerken van ‘civic engagement’ uit zulke horizontale relaties. Daarom zijn die 

netwerken belangrijk voor sociaal kapitaal. Het voordelige effect van die netwerken van ‘civic 

engagement’ wijdt hij aan een vermindering van opportunistisch gedrag, het feit dat zulke 

netwerken normen van reciprociteit in stand houden, communicatie en coördinatie 

vergemakkelijken en informatie verschaffen over de betrouwbaarheid van mensen (Putnam, 

1993b, blz. 36-39). Verticale netwerken daarentegen zijn voor Putnam geen vorm van sociaal 
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kapitaal omdat trust en samenwerking daar veel minder ondersteund worden (Putnam, 1993a, 

blz. 174). Hij toont bijvoorbeeld aan dat sancties -die dienen om normen te ondersteunen- weinig 

of niet opgelegd zullen worden aan personen die hoger staan op de hiërarchische ladder. 

Coleman (1988) neemt wel verticale relaties in acht, waardoor hij meer oog heeft voor de 

positieve én negatieve kanten van relaties (Grootaert, 1998, blz. 3). 

 

Het belang van dichte banden of netwerken in de diamanthandel is een voorbeeld van de kracht 

van horizontale netwerken. Coleman (1988, blz. S99) haalt de diamanthandel in New York aan 

als hét voorbeeld hoe het belang van “close ties” de handel vergemakkelijkt: men kent elkaar en 

heeft op die manier geen immens dure verzekering nodig wanneer de waarde en echtheid van 

diamanten moet nagegaan worden. Coleman (1988, blz. S105-S107) beklemtoont daarom het 

belang van “closure” van sociale netwerken. Deze “closure” maakt mogelijk dat leden van een 

netwerk gestraft kunnen worden als ze bepaalde regels of normen niet naleven. De sancties, op 

voorwaarde dat ze effectief zijn, kunnen zo het gedrag sturen en garanderen dat normen in acht 

worden genomen (Portes, 1998, blz. 6). 

 

Netwerken en (sociale) organisaties of verenigingen hangen vaak samen. Lid zijn van een 

organisatie leidt er immers toe dat je deel uitmaakt van een netwerk. We vermelden hier expliciet 

sociale organisaties, lees: het lid zijn van een sociale organisatie, als ‘bron’ van sociaal kapitaal. 

Studies gebruiken vaak ook lidmaatschap van een organisatie als een indicator, een manier om 

sociaal kapitaal te meten4. Niettegenstaande wij dit later ook zullen doen, zien wij sociale 

organisaties als belangrijk voor de totstandkoming van sociaal kapitaal. Putnam (1993a; 1993b; 

1995; 2000) stelt heel duidelijk dat organisaties zorgen voor een grotere betrokkenheid van 

burgers in de maatschappij en dus voor meer sociaal kapitaal. 

 

Niet iedereen is echter overtuigd van de voordelen van netwerken, of ruimer, van de voordelen 

van (sociale) organisaties. Zo wijzen Glaeser et al. (2000b, blz. 13-14) er op dat niet-leden vaak 

worden uitgesloten van de voordelen van een netwerk, of zelfs benadeeld. Narayan (1999, blz. 7) 

spreekt over “cross-cutting ties”. Netwerken zonder ‘cross-cutting ties’ handelen uit eigenbelang, 

trachten enkel zichzelf te verbeteren en verhinderen zo samenwerking en verbetering. ‘Cross-

cutting ties’ helpen immers groepen en mensen te verbinden, met als gevolg toegang tot nieuwe 

informatie, middelen of mogelijkheden (Narayan, 1999, blz. 13; Paxton, 1999, blz. 100). 

                                                           
4 Glaeser et al. (2000b, blz. 15-16) vertellen ons dat het empirisch werk rond sociaal kapitaal focust op twee zaken: 
trust en dus ook lidmaatschap van organisaties. 
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Narayan (1999, blz. 9) beklemtoont daarom het belang van banden buiten het “primaire 

netwerk”. 

 

De OECD-studie (2001, blz. 41-42) maakt in dit kader een onderscheid tussen “social bonds” en 

“bridges”. Woolcock (2000, blz. 13) maakt een gelijkaardig onderscheid tussen “bonding” en 

“bridging” sociaal kapitaal. Het eerste verwijst naar de dichte relaties, familie en vrienden, het 

laatste naar zogenaamd verre vrienden en collega’s. Men stelt vast dat die “social bonds” vaak 

focussen op groepsbelangen (rent-seeking), op die manier outsiders uitsluiten en de vorming van 

sociale cohesie tegenhouden (OECD, 2001, blz. 42). Verblijven in het enge kringetje van mensen 

rondom zich is immers niet bevorderlijk voor vertrouwen in andere mensen van de maatschappij. 

Evenzeer kan het zo zijn dat bepaalde relaties juist waarde hebben door andere uit te sluiten. 

Bijgevolg zullen dit niet dezelfde factoren zijn die bijdragen tot sociaal kapitaal in een andere 

situatie (Narayan en Pritchett, 1999, blz. 280). Relaties met anderen, “bridging” sociaal kapitaal 

of Narayan’s ‘cross-cutting ties’ zijn dan ook van belang. 

 

Bovenstaande aandacht voor het negatieve karakter van netwerken of groepen komt ook naar 

voor bij de tegenstelling tussen Putnam’s visie (1993) en Olson (1982). Olson (1982) wijst op 

het gevaar van “rent-seeking” door organisaties. Vooral kleinere (belangen)groepen zouden 

lobbyen bij instituties, akkoorden in het eigenbelang afsluiten en dergelijke meer, met sociaal 

inefficiënte uitkomsten tot gevolg. Deze organisaties leggen zo kosten op aan de rest van de 

maatschappij, waardoor de allocatie van middelen verstoord wordt (Olson, 1982, blz. 41-58). 

Voor Putnam echter leidt lidmaatschap van organisaties tot meer (overheids)efficiëntie en 

economische groei (cf. infra). Putnam (1993a, blz. 176) erkent Olson’s argument, maar vindt in 

zijn onderzoek voldoende tegenargumenten. Hij is ervan overtuigd dat netwerken van ‘civic 

engagement’ de economische groei in Italië versterkt hebben. Knack (2003, blz. 343) wijst er op 

dat beiden later wel hun visie nuanceerden en zowel de positieve als negatieve kanten erkenden5. 

Sociaal kapitaal kan immers ook negatief werken voor de maatschappij als geheel. Getuige 

hiervan diverse criminele organisaties zoals de maffia, drugskartels of andere criminele bendes 

die vaak bestaan door en omwille van sociaal kapitaal. Het (negatieve) sociaal kapitaal binnen 

deze groeperingen ontstaat immers dikwijls door de sterke solidariteit binnen de groep, die 

gestimuleerd wordt door de aversie of oppositie tegen de maatschappij (Portes, 1998, blz. 17). 

                                                           
5 Zo erkende Olson dat “encompassing” groepen niet zouden lobbyen door de mogelijk negatieve gevolgen op 
geaggregeerd vlak waar ze ook door getroffen zouden kunnen worden (Knack, 2003, blz. 343). Dit sluit aan bij het 
model van Calmfors en Drifill die analoge bevindingen bekomen voor de arbeidsmarkt (Heylen, 1999, blz. 688-
696). 
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Meer zelfs, het sociaal kapitaal van bijvoorbeeld de maffia is juist de basis van haar structuur 

(Ostrom, 1999, blz. 176). Zulke organisaties zijn schadelijk voor de maatschappij, daar deze niet 

alleen vaak uit eigenbelang handelen, maar ook tot het bestaan van “public bads” leiden (Portes, 

1998, blz. 18).  

 

Burt (1997) hanteert een andere visie. Hij heeft het niet over mogelijke nadelen van dichte 

netwerken, maar had wel aandacht voor de onrechtstreekse positieve gevolgen van zwakkere 

banden met anderen (Baron et al., 2000). Burt ziet geen probleem in een afwezigheid van dichte 

banden of netwerken, integendeel, dit vormt voor hem een factor om het delen van kennis te 

stimuleren. Burt (1997, blz. 340) wijst op de “informatie- en controlevoordelen” die men haalt 

door een soort ‘broker’ te zijn in de relaties tussen mensen. Door twee mensen met elkaar te 

verbinden ben je “the third who benefits” (Burt, 1997, blz. 341). Mensen met zulke “structural 

holes” (relaties tussen twee gescheiden netwerken) verwerven sneller nieuwe informatie of 

middelen (Sobel, 2002, blz. 151; Portes, 1998, blz. 6).  

 

We vermeldden reeds dat de relatie tussen netwerken en trust of normen ook betekent dat deze 

elkaar bevestigen en bestendigen. Uphoff (1999, blz. 219) wijst op “het cruciale belang van 

verwachtingen (normen) van reciprociteit voor het samenhouden van netwerken”. In Uphoff ’s 

analyse (cf. supra) betekent dit dat er ook een cognitieve dimensie is aan netwerken. Eenzelfde 

correlatie geldt voor organisaties en trust of normen. Foley en Edwards (1999, blz. 154) zeggen 

dat “associaties economische groei vergemakkelijken door hun impact op individuele normen  en 

houdingen”. Ook Knack (2003, blz. 351) stelt vast dat groepslidmaatschap trust beïnvloedt. 

Daarentegen betwisten Claibourn en Martin (2000, blz. 269) dat trust lidmaatschap van een 

groep stimuleert. Een soort wantrouwen kan mensen er evengoed toe brengen bij een groep aan 

te sluiten.  

 

Een totaal ander idee van de ‘bronnen’ van sociaal kapitaal vinden we bij de studie van OECD 

(2001). Entiteiten of instituties, zoals de familie, school, bedrijven, maar ook gender en etniciteit 

worden daar beschouwd als diegenen die sociaal kapitaal ontwikkelen. Wij hebben in 

bovenstaande uiteenzetting eerder elementen die sociaal kapitaal bepalen, gedefinieerd als 

‘bronnen’. Beide visies zijn echter consistent omdat in de OECD-analyse (2001, blz. 45-48) 

normen, netwerken en sociale banden binnen de familie, school of bedrijven voor sociaal 

kapitaal zorgen. Belangrijk is vooral dat “civil society”, wat gedefinieerd wordt als “groepen en 

organisaties, formeel en informeel, die samenwerken om verschillende belangen in de 
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maatschappij te bevorderen”, als een bron van sociaal kapitaal gezien wordt (OECD, 2001, blz. 

47). Op die manier sluiten ze aan bij Putnam en diens belang van horizontale netwerken (cf. 

supra) en wordt ook het belang dat wij hechten aan organisaties bevestigd. 

 

2.4. Sociaal-politieke omgeving 

 

In bovenstaande paragrafen hebben we beschreven hoe trust, normen, netwerken en 

lidmaatschap van organisaties sociaal kapitaal ‘doen ontstaan’. Verwijzend naar Temple’s 

definitie (cf. blz. 5) zien we dat deze de “kwaliteit van de ‘civil society’” bepalen. Verdergaand 

op de visie van OECD (zie hierboven) kunnen we stellen dat een sterkere ‘civil society’ de 

maatschappij ten goede komt en dus meer sociaal kapitaal impliceert. Bovendien leidt meer 

sociaal kapitaal op haar beurt tot een “dense civil society” (Fukuyama, 2001, blz. 11). 

Deze wisselwerking tussen sociaal kapitaal en ‘civil society’, vinden we ook terug bij de bronnen 

van sociaal kapitaal en sociaal kapitaal zelf. Stevigere, dichtere netwerken worden versterkt door 

meer trust, maar leiden ook tot meer trust. Tegelijk zorgt lidmaatschap van organisaties voor 

zulke netwerken, die beïnvloed worden door bepaalde normen of waarden. Op die manier 

‘ontstaat’ sociaal kapitaal.  

 

We merken op dat volgens sommige auteurs ook de sociaal-politieke omgeving een rol speelt bij 

(de totstandkoming van) sociaal kapitaal. Grootaert (1998) en Serageldin en Grootaert (1999) 

geven, naast de definities van Putnam (1993a) en Coleman (1988), ook een visie die verder gaat 

dan de horizontale en verticale relaties. Zij betrekken ook het macroniveau, met aandacht voor 

instituties, het politieke regime en het rechtssysteem. Grootaert en van Bastelaer (2001, blz. 5) 

wijzen op de grote complementariteit tussen deze horizontale en verticale relaties en de macro-

instituties.  

Ook Woolcock (2000, blz. 13) vermeldt expliciet dat men de institutionele context moet 

beschouwen waarin netwerken “ingebed zijn”. De afwezigheid of de zwakte van 

overheidsinstellingen wordt vaak gecompenseerd door informele organisaties en netwerken. 

Gemeenschappen zullen zelf streven naar een betere persoonlijke bescherming als hiervoor van 

overheidswege geen manier bestaat. Anderzijds is het zo dat wanneer formele instituties 

persoonlijke afspraken en wetten op een goede manier handhaven, dit trust en het naleven van 

normen ten goede komt (Knack en Keefer, 1997, blz. 1279; Zak en Knack, 2001, blz. 311). 

Instituties kunnen dus de creatie van sociaal kapitaal vergemakkelijken (Ostrom, 1999, blz. 182). 

Narayan (1999, blz. 15-17) wijst op de complementariteit tussen de staat en sociaal kapitaal.  
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Een goed bestuur en overheidsfunctioneren in combinatie met ‘cross-cutting ties’ tussen groepen 

leidt dan tot positieve sociale uitkomsten. Foley en Edwards (1999, blz. 146) geven dan weer 

aandacht aan de sociale context. Ze wijzen erop dat, om te begrijpen hoe sociale relaties 

collectieve acties vergemakkelijken, de specifieke sociale context beschouwd moet worden. 

 

3. AANVULLING EN UITBREIDING VAN DE ECONOMISCHE VISIE 

 

In het inleidend deel van dit hoofdstuk vermeldden we reeds dat de oorsprong van het begrip 

sociaal kapitaal terug te vinden is in de sociologische en politiek wetenschappelijke literatuur. 

We gingen daar toen kort op in, alvorens over te gaan naar een ruimere, economische bepaling 

van het concept. In deze sectie bespreken we de basisliteratuur grondiger, deels opdat de wortels 

van sociaal kapitaal gekend zouden zijn, deels als uitbreiding van en nuancering op de 

economische analyse van hierboven. 

We bekijken achtereenvolgens de bijdragen van Bourdieu, Coleman en Putman, die ieder 

verschillen in hun benadering van sociaal kapitaal. Zoals reeds in voetnoot vermeld, waren zij 

niet de eersten die deze term hanteerden. Loury poneerde al in 1977 dat een gelijke-kansenbeleid 

raciale ongelijkheden niet uit de wereld zou helpen, onder meer omwille van de zwakkere 

netwerken van jonge, zwarte arbeiders op de arbeidsmarkt (Portes, 1998, blz. 4). Met andere 

woorden, zonder sociaal kapitaal helpt een gelijke-kansenbeleid niet (Putnam, 1993b, blz. 40).  

De eerste grondige bespreking van het begrip sociaal kapitaal vinden we terug bij Bourdieu.  

 

3.1. Bourdieu 

 

De meeste studies over sociaal kapitaal die verwijzen naar Pierre Bourdieu, hebben het over zijn 

artikel The forms of capital (1985). Dit komt voornamelijk omdat het één van zijn eerste in het 

Engels vertaalde werken was. Bourdieu (1985, blz. 243) maakt een onderscheid tussen drie 

vormen van kapitaal: economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Deze soorten kunnen 

onderscheiden worden op basis van de eenvoud waarmee ze kunnen worden omgezet (zo is 

economisch kapitaal snel om te zetten in geld). Hij definieert sociaal kapitaal echter nogal vaag, 

en stelt dat “de hoeveelheid sociaal kapitaal die een bepaalde agent bezit, afhangt van de grootte 

van het ‘netwerk van connecties’ die hij effectief kan mobiliseren en van het volume van kapitaal 

dat hij bezit door elk van deze met wie hij verbonden is” (Bourdieu, 1985, blz. 249). Zo’n 

netwerk van connecties komt niet zomaar tot stand, het vraagt een inspanning van mensen.  
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Foley en Edwards (1999, blz. 143) zeggen dat het juist die netwerken zijn die de zorgen voor het 

ontstaan van sociaal kapitaal. 

Voor Bourdieu blijft sociaal kapitaal een ontastbaar begrip. Sociaal kapitaal bevindt zich immers 

in de structuur van relaties. Om bijgevolg sociaal kapitaal te bezitten, moet je gerelateerd zijn 

met anderen (Portes, 1998, blz. 3-7).  

 

3.2. Coleman 

 

Het eerste echte basiswerk over sociaal kapitaal, waar het overgrote deel van de literatuur naar 

verwijst, is Coleman’s Social Capital in the creation of human capital (1988). Opmerkelijk is dat 

Coleman Bourdieu’s werk niet vermeldt, hoewel dit toch enkele jaren ervoor verscheen. 

Coleman wilde het economisch principe van “rational action” toepassen op de analyse van 

sociale systemen. Sociaal kapitaal moest hiervoor een “conceptual tool” vormen (Coleman, 

1988, blz. S96). Hij stelt dat sociaal kapitaal gedefinieerd is door zijn functie, het is “een 

variëteit van verschillende entiteiten, met twee gemeenschappelijke elementen: ze bestaan alle 

uit bepaalde aspecten van sociale structuren en ze vergemakkelijken bepaalde acties van agenten 

binnen de structuur”. Belangrijk is dat sociaal kapitaal voorkomt in de structuur van relaties van 

mensen met andere mensen (Coleman, 1990, blz. 302). Hij verwijst hierbij naar het voorbeeld 

van diamanthandelaars dat we reeds eerder bespraken. Bovendien erkent hij dat sociaal kapitaal, 

waardevol in bepaalde activiteiten, totaal waardeloos of schadelijk kan zijn in andere situaties 

(Coleman, 1988, blz. S98; 1990, blz. 302). Dit inzicht is niet onbelangrijk, vooral omwille van 

de positieve connotatie die Putnam later geeft aan sociaal kapitaal.  

 

Coleman (1988, blz. S102-S104) ziet drie vormen voor sociaal kapitaal. Een eerste vorm zijn de 

verplichtingen en verwachtingen, die afhangen van de “trustworthiness” van de sociale 

omgeving. Mensen doen iets voor elkaar, omdat ze erop vertrouwen dat een ander later iets terug 

zal doen voor hen. Het woord ‘later’ is hier van belang omdat dit wijst op de betrouwbaarheid 

van het sociale milieu, het geloof dat verplichtingen ‘terugbetaald’ zullen worden (Coleman, 

1988, blz. S102-S103). Individuen in sociale structuren met veel uitstaande verplichtingen 

hebben bijgevolg meer sociaal kapitaal waarop ze een beroep kunnen doen. Een tweede vorm 

noemt Coleman “informatiekanalen”. Sociale relaties bevatten vaak informatie die actie 

vergemakkelijkt, en zijn op die manier een vorm van sociaal kapitaal. Coleman (1988, blz. S103) 

geeft hierbij het voorbeeld van een persoon die op de hoogte blijft van de actualiteit door 

gesprekken met vrienden en, omdat hij geen kranten hoeft te lezen, zo tijd wint.  
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De laatste vorm van sociaal kapitaal gaat over de aanwezigheid van normen, in combinatie met 

effectieve sancties (zie hiervoor sectie 2.3.1).  

 

Twee types van sociale structuren vergemakkelijken deze vormen van sociaal kapitaal: “closure” 

en “appropriable social organization” (Coleman, 1988, blz. S105-S109). Hierboven bespraken 

we reeds het belang van “closure” in sociale netwerken. Het bestaan van dichte netwerken 

vergemakkelijkt de samenwerking en verhoogt de betrouwbaarheid van sociale structuren. Onder 

het andere type sociale structuur verstaat Coleman (1988, blz. S108-S109) organisaties die 

opgericht zijn voor een bepaald doel, maar gebruikt worden voor een ander doel en zo duurzaam 

zijn. Hij geeft het voorbeeld van organisaties die opgericht waren om de slechte staat van de 

huizen aan te klagen. Eens dit probleem opgelost was, bleef de organisatie wel bestaan en 

vormde zo sociaal kapitaal dat de levenskwaliteit voor de bewoners uiteindelijk verbeterde. 

 

Tot slot wijzen we op het publieke goed-karakter van sociaal kapitaal dat Coleman beschrijft. 

Omdat de meeste vormen van sociaal kapitaal een soort van bijproduct zijn van andere 

activiteiten, gaat maar een klein deel van de baten naar diegene die voor sociaal kapitaal ‘zorgt’ 

(Coleman, 1988, blz. S116-S118). Het gevolg is, volgens Coleman, een ‘onderinvestering’ in 

sociaal kapitaal. Ook voor Putnam (1993a, blz. 170; 1993b, blz. 38) vormt sociaal kapitaal een 

publiek goed, en bestaat dus de kans dat het niet voldoende voorzien wordt door private agenten. 

Grootaert (1998, blz. 8) wijst erop dat dit niet zo zal zijn wanneer de groep (die zorgt voor 

sociaal kapitaal) de externaliteit kan internaliseren. Bij horizontale verenigingen bijvoorbeeld 

ontvangt ieder lid een gelijk aandeel van de baten, waardoor iedereen zal participeren.  

 

3.3. Putnam 

 

Met Robert Putnam’s Making democracy work (1993) verscheen sociaal kapitaal niet alleen in 

de politiek wetenschappelijke literatuur, voor het onderwerp ontstond ook een brede interesse en 

onderzoek dat tot op vandaag levendig is.  

Putnam definieerde sociaal kapitaal als “de eigenschappen van sociale organisatie, zoals trust, 

normen en netwerken, die de efficiëntie van de maatschappij verbeteren door gecoördineerde 

acties te vergemakkelijken” (Putnam, 1993a, blz. 167).  Serageldin en Grootaert (1999, blz. 45) 

en Grootaert (1997, blz. 2) definiëren Putnam’s concept analoog: “de verzameling van 

horizontale associaties tussen mensen die een effect hebben op de productiviteit van de 

gemeenschap”. Deze associaties bestaan uit netwerken van ‘civic engagement’ en sociale 

 19



normen. Beide bepalingen geven ons de drie belangrijkste aspecten uit Putnam’s analyse: trust 

vanwege mensen in anderen, sociale normen die zorgen voor samenwerking, en netwerken van  

‘civic engagement’ (Whiteley, 2000, blz. 447).  

 

Putnam (1993a) vindt zijn verklaring in een experiment dat hij vanaf 1970 uitvoerde in Italië. 

Zijn onderzoek toonde hoe bepaalde regio’s sterke tradities van ‘civic engagement’ (zoals een 

hoge opkomst bij verkiezingen of actieve organisaties) bezitten terwijl andere regio’s eerder -wat 

hij noemt- “uncivic” zijn. Daar zal het engagement ook kleiner zijn, worden wetten minder 

nageleefd en voelt men zich dan ook vaker machteloos of ongelukkig. De “civic community” 

(Helliwell en Putnam, 1999, blz. 255) is er minder groot. Het economisch succes van Noord-

Italië verklaart Putnam (1993a) dan ook grotendeels door een rijker verenigingsleven. In 

hoofdstuk 3 komt dit uitgebreider aan bod. Belangrijk hier is zijn conclusie dat “sociaal kapitaal, 

belichaamd door normen en netwerken  van ‘civic engagement’, een voorwaarde lijkt te zijn 

voor economische ontwikkeling en voor een effectief bestuur” (Putnam, 1993b, blz. 37). 

Putnam (1995; 2000; 2001) behandelde later het probleem van een dalend sociaal kapitaal in de 

Verenigde Staten. Hij stelde een afbrokkeling vast van trust en engagement in de gemeenschap, 

door een drukker leven, verhoogd televisie kijken, een hogere mobiliteit, en dergelijke meer 

(Putnam, 1995, blz. 73-75). Ook dit bespreken we in hoofdstuk 3.  

 

De manier waarop Putnam sociaal kapitaal omschrijft, verschilt duidelijk van Bourdieu en 

Coleman. Putnam ziet sociaal kapitaal als een “macro-eigenschap, iets wat samenlevingen al dan 

niet bezitten” (Hooghe, 2003, blz. 31; Portes, 1998, blz. 18-19). De aanwezigheid van sociaal 

kapitaal laat samenlevingen toe makkelijker bepaalde doelstellingen te realiseren. Voor Bourdieu 

en Coleman daarentegen is sociaal kapitaal veeleer een eigenschap op micro-niveau, eigen aan 

een individu of aan zijn relaties (Hooghe, 2003, blz. 31). Portes en Landolt (1996, blz. 19) 

sluiten hierbij aan, zeggende dat door Putnam “Coleman’s concept een eigenschap van groepen 

of landen, eerder dan van individuen, geworden is”.  

Door sociaal kapitaal te beschouwen als een eigenschap van groepen, of van de samenleving in 

haar geheel, krijgt het een “morele component” toegedicht (Hooghe, 2003, blz. 32). 

Gemeenschappen die sociaal kapitaal bezitten en er bijgevolg in slagen collectieve doelstellingen 

te realiseren, zijn er immers beter aan toe dan wanneer ze geen sociaal kapitaal zouden bezitten. 
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Putnam’s visie op sociaal kapitaal als eigenschap van gemeenschappen wordt door sommigen 

bekritiseerd. DeFilippis (2001, blz. 785-786) hecht meer geloof aan Bourdieu, Coleman en ook 

Loury, volgens wie sociaal kapitaal “ingebed is in de sociale relaties van mensen”. Het probleem 

is immers, volgens DeFilippis, dat een gemeenschap niet iets kan bezitten. Een gemeenschap is 

geen agent. Dit betekent dat ook de “morele component” die sociaal kapitaal krijgt, wordt 

bekritiseerd. DeFilippis (2001, blz. 788-789) toont aan dat Putnam’s sociaal kapitaal niet 

noodzakelijk de economische ontwikkeling bevordert. Het probleem met Putnam, zo stelt 

DeFilippis (2001, blz. 791), is dat hij vrijwillige associaties louter ziet als win-winrelaties. Op 

die manier heeft hij geen oog voor machtsrelaties (die kunnen leiden tot rent-seeking). Dit 

verwijst naar wat we in sectie 2.3.2 besproken en het verschil in benadering van horizontale en 

verticale relaties door Coleman en Putnam.  

Een andere beperking van het zien van sociaal kapitaal als een eigenschap van gemeenschappen 

is dat de “operationalisering veel moeilijker wordt” (Hooghe, 2003, blz. 22). Het is immers heel 

wat moeilijker om het totaal aantal netwerken of het totaal aantal bestaande normen in een 

samenleving te meten. Voor een individu is dit veel eenvoudiger na te gaan. Anderen wijzen op 

het probleem van “logische circulariteit” in Putnam’s werk (Portes, 1998, blz. 19). Men verwijt 

Putnam oorzaak en gevolg niet van elkaar te onderscheiden. Sociaal kapitaal leidt immers tot 

positieve uitkomsten, maar het bestaan van sociaal kapitaal verklaart hij door diezelfde 

uitkomsten, aldus Portes (1998, blz. 19-20).  

Niettegenstaande deze kritieken, blijven Putnam’s studies invloedrijk voor de hele sociaal 

kapitaal-literatuur en komt zijn werk in deze tekst dan ook duidelijk aan bod. 

  

4. INVESTERING IN SOCIAAL KAPITAAL  

 

Aansluitend bij het hoger besproken onderscheid tussen Bourdieu en Coleman enerzijds en 

Putnam anderzijds, of ruimer, tussen de sociologische en politiek wetenschappelijke/ 

economische visie, gaan we hier kort dieper in op een economisch gefundeerde ‘individuele 

benadering’.  

We kijken naar een visie die de individuele beslissing om te investeren in sociaal kapitaal 

beschouwt. Glaeser (2000a, blz. 35) vindt het incorrect dat sociaal kapitaal overwegend wordt 

gedefinieerd als een “geaggregeerde variabele”, daar de beslissingen om in sociaal kapitaal te 

investeren worden gemaakt door individuen, en niet door gemeenschappen. Daarom is er 

volgens hem nood aan een definitie van individueel sociaal kapitaal, wat hij benoemt als “de 

verzameling van sociale kenmerken van een individu die de returns van dat individu verhogen in 
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de omgang met de anderen” (Glaeser, 2000a, blz. 35). Dit individueel sociaal kapitaal 

conflicteert niet met sociaal kapitaal op het niveau van de gemeenschap (zoals dit tot nu toe 

beschouwd werd). Het idee is immers dat individueel sociaal kapitaal nodig is voor de 

totstandkoming van ‘gemeenschaps-sociaal kapitaal’, en dat bij een stijging in het eerste ook het 

tweede ook toeneemt (Glaeser, 2000a, blz. 36-37). 

Glaeser (2000a) en Glaeser et al. (2000b) stellen dan een model op met de determinanten van 

investering in sociaal kapitaal. We bespreken hier kort het model uit Glaeser et al. (2000b,  blz. 

7-11).  

 

Men definieert individueel sociaal kapitaal als een voorraadvariabele  S, en geaggregeerd sociaal 

kapitaal als S^. Per periode ontvangt elk individu een “nutsstroom”  S*R(S^). Deze omvat zowel 

markt “returns” als niet-markt “returns”. S wordt dan bepaald als St+1=δSt + It, met  

1-δ = depreciatiegraad van geaccumuleerd sociaal kapitaal en I = het niveau van investering in 

sociaal kapitaal. Het investeringsniveau I heeft een tijdskost C(I), die vermenigvuldigd wordt 

met de opportuniteitskost van de tijd w. Men gaat er verder van uit dat individuen leven voor T 

perioden en de toekomst verdisconteren aan de discontovoet β. Bovendien wordt met kans  

1-θ  verondersteld dat een individu de gemeenschap verlaat, waardoor sociaal kapitaal geen 

waarde meer heeft. De waarde van sociaal kapitaal neemt dan af met een factor λ.  Het is dan zo 

dat φ = θ + (1−θ)λ, met andere woorden φ is de depreciatiefactor ten gevolge van de mobiliteit.  

Gegeven deze assumpties wordt het maximalisatieprobleem voor een individu uitgedrukt als: 

max β∑
=

T

t 0

t[St * R(St ^) – wC(It)]  o.n.v. St+1=δφSt + It , ∀t 

De eerste orde-voorwaarde voor dit investeringsprobleem wordt dan gegeven door: 
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Dit impliceert onder meer dat de investering in sociaal kapitaal afneemt bij een hogere mobiliteit 

(φ ) en ouderdom (t). De investering zal echter groter zijn als de returns (R(⋅))hoger zijn of de 

depreciatiegraad (1-δ ) afneemt. Belangrijk is ook dat de investering toeneemt bij meer 

geaggregeerd sociaal kapitaal (S^). Glaeser (2000a, blz. 37-39) en Glaeser et al. (2000b, blz. 17-

26) gaan dan na of deze voorspellingen opgaan. Het blijkt dat investering in sociaal kapitaal 

afneemt naarmate men ouder wordt. Hetzelfde geldt wanneer men meer mobiel is (omdat sociaal 

kapitaal afneemt wanneer een individu zijn buurt verlaat). Men zal meer investeren wanneer de 

returns hoger zijn (bijvoorbeeld in meer sociale beroepen zal men meer sociaal kapitaal proberen 
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te verwerven omdat het van meer belang is), en wanneer men een huis bezit (en men dus minder 

mobiel is).  

Temple (2001, blz. 88) erkent het belang van een model dat de incentives van individuen om in 

sociaal kapitaal te investeren, capteert. Niettegenstaande Glaeser’s model opgaat voor het 

“netwerkaspect van sociaal kapitaal”, geldt dit niet voor andere aspecten van sociaal kapitaal 

zoals normen (Temple, 2001, blz. 88). Hier is veel minder sprake van, of mogelijkheid tot, een 

individuele investeringsbeslissing. 

 

Doorheen dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat we sociaal kapitaal niet louter op het 

individuele niveau kunnen beschouwen. Of sociaal kapitaal nu relationeel wordt gedefinieerd, of 

als een kenmerk van een gemeenschap of een groep, interactie en samenwerking met anderen is 

noodzakelijk. Bovendien is het zo dat sociaal kapitaal vaak ‘onbedoeld’ tot stand komt, en dus 

niet als gevolg van een doelbewuste investering (Collier, 1998; Uphoff, 1999). 

 

5. BESLUIT 

 

In dit hoofdstuk hebben we het concept sociaal kapitaal uitgebreid omschreven. Verschillende 

definities werden gegeven, waaruit we tot een ‘grootste gemene deler’-bepaling gekomen zijn. 

Sociaal kapitaal werd door ons gedefinieerd als “betrokkenheid in constructieve (en bijgevolg 

positieve) sociale relaties”. Daarnaast vergeleken we sociaal kapitaal met andere vormen van 

kapitaal, en gingen we op zoek naar de bronnen van sociaal kapitaal. We stelden dat trust en 

normen enerzijds en netwerken en lidmaatschap van sociale organisaties anderzijds aan de basis 

liggen van sociaal kapitaal. De studie van Coleman (1988) en Putnam (1993a) gaf ons verder 

inzicht in het begrip en mogelijke definitieverschillen. Sectie 4 betekende een zijsprong, met een 

investeringsmodel voor sociaal kapitaal.  

 

Zo is duidelijk geworden dat sociaal kapitaal een belangrijke factor kan zijn voor samenwerking, 

ontwikkeling en economische groei. Sociaal kapitaal is de “lijm die maatschappijen tezamen 

houdt” en dus als het ware noodzakelijk voor het functioneren van gemeenschappen (Serageldin 

en Grootaert, 1999, blz. 44-45). Dat het zo tot positieve economische uitkomsten kan leiden, en 

bijgevolg de economische prestaties van landen kan beïnvloeden, komt in een volgend hoofdstuk 

aan bod. 
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Nu reeds moeten we opmerken dat vele empirische studies (zie onder meer Knack en Keefer, 

1997; La Porta et al., 1997; Temple en Johnson, 1998; Zak en Knack, 2001) parameters voor wat 

wij als bronnen aangeduid hebben, als indicator voor sociaal kapitaal gebruiken.  

In de volgende hoofdstukken zullen we deze empirische studies en de invloed van sociaal 

kapitaal op economische groei ten gronde toelichten en onderzoeken.  
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Hoofdstuk 2 
 

Modellen van economische groei 
 

1. INLEIDING 

 

In vorig hoofdstuk werd sociaal kapitaal uitvoerig beschreven. Er werd duidelijk gemaakt wat 

we onder sociaal kapitaal verstaan. Met het oog op het beantwoorden van onze onderzoeksvraag, 

met name de vraag naar de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei,  

hebben we nood aan een manier om economische groei te onderzoeken en na te gaan wat de 

mogelijke determinanten van economische groei kunnen zijn. Typisch hanteert men hiervoor 

economische groeimodellen. We beschrijven in dit hoofdstuk de twee belangrijkste theorieën 

over economische groei: het neoklassiek model en de endogene groeitheorie. Men noemt deze 

soms ook wel respectievelijk de “oude” en “nieuwe” theorieën van economische groei (Valdés, 

1999, blz. 167).  

In sectie 2 bespreken we het Solow-model en het model dat Mankiw, Romer en Weil (1992) 

ontwikkelden. Sectie 3 behandelt de endogene groeitheorie aan de hand van een aantal modellen. 

De vierde sectie bespreekt wat de rol van sociaal kapitaal kan zijn in deze twee economische 

groeitheorieën. In sectie 5 besluiten we. 

 

2.  NEOKLASSIEKE MODEL 

 

De basis van het neoklassieke model vinden we terug bij Solow (1956).  We bespreken daarom 

eerst kort dit Solow-model en de implicaties ervan voor de convergentie van arme en rijke 

landen. Het Solow-model vormde tevens de basis van het ‘uitgebreid’ Solow-model van 

Mankiw, Romer en Weil (1992). Ook dit zullen we toelichten. We bespreken eveneens het 

convergentievraagstuk en tonen hoe additionele variabelen in dit model kunnen worden 

opgenomen. Zo wordt wat relevant is voor ons, namelijk de relatie tussen economische groei en 

sociaal kapitaal, duidelijker. Tot slot bespreken we de voor-en nadelen van het model van 

Mankiw, Romer en Weil (1992). 
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2.1. Het Solow-model 

 

Solow ontwikkelde in 1956 een model van economische groei dat lange tijd het dominante 

theoretische model gebleven is6. In deze sectie lichten we kort het Solow-model toe. We  baseren 

ons hiervoor grotendeels op het werk van Mankiw, Romer en Weil –voortaan afgekort als 

MRW- uit 1992 en op Valdés (1999). Dit laat ons toe de essentie van het Solow-model weer te 

geven.Voor een volledige beschrijving van het model verwijzen we naar Solow (1956). 

 

Solow (1956) vertrekt van een neoklassieke productiefunctie, waarbij het marginaal product van 

de productiefactoren arbeid en kapitaal positief maar dalend is. Er wordt verondersteld dat de 

spaarquote, de bevolkingsgroei en technologische vooruitgang exogeen zijn. Wanneer we een 

Cobb-Douglas productiefunctie veronderstellen, is de productie op tijdstip t:   

Y(t) = K(t)α(A(t)L(t))1−α   0<α<1 

Hierbij wordt Y gedefinieerd als output, K als kapitaal, L als arbeid en is A het 

technologieniveau. Men veronderstelt dat L jaarlijks groeit tegen een percentage n (exogeen) en 

dat de groeivoet van A gegeven wordt door de exogene g. De productiefactor arbeid uitgedrukt in 

efficiëntie-eenheden  A(t)L(t) groeit dan tegen  een groeivoet n +g. 

Het model veronderstelt verder dat een constante fractie van de output s geïnvesteerd wordt (i.e. 

de spaarquote). Mits definiëring van k (= K/AL) als de kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid 

arbeid en y (= Y/AL) als het outputniveau per efficiëntie-eenheid arbeid, kan de productiefunctie 

worden herleid tot y(t) = k(t)α. Tevens kan worden aangetoond dat k evolueert als:  

∆k(t) = sy(t) - (n+g+δ)k(t),  

    of : ∆k(t) = sk(t)α - (n+g+δ)k(t),  

met δ de depreciatiegraad van de kapitaalvoorraad.  

Op lange termijn bevindt k zich in zijn “steady state”, het evenwichtsniveau k* waarvoor geldt 

dat ∆k(t) = 0, met andere woorden dat sy(t) = (n+g+δ)k(t). Zo vindt men dat sk*α = (n+g+δ) k*, 

of k* = [s/(n+g+δ)]1/(1−α ).  Figuur 1 toont dit evenwicht voor twee landen (land 1 en 2) die een 

verschillende (initiële) kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid arbeid k hebben, maar eenzelfde 

“steady state” waar k1 en k2 naar toe tenderen. Hierop komen we later nog terug. De “steady 

state”-kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid arbeid k* komt dan overeen met het “steady 

state”-inkomensniveau y* = [s/(n+g+δ)] α/(1−α ).  

                                                           
6 Sommigen hanteren de term “Solow-Swan model”, aangezien Swan in hetzelfde jaar ook een neoklassiek model 
ontwikkelde (Valdés, 1999, blz. 15).  We zullen hier echter consequent van het Solow-model spreken. 
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Figuur 1 Het Solow-diagram en de bepaling van de “steady state” 

 

Bron: eigen werk op basis van Heylen (1999, blz. 711) 
Noot: k1 is de kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid arbeid voor land 1, k2 is de 
kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid arbeid voor land 2, k* de gezamenlijke “steady state”-
kapitaalvoorraad per efficiëntie-eenheid arbeid. d staat hier voor δ. 
 

Als we de laatste uitdrukking voor k* substitueren in de productiefunctie y(t) = k(t)α, beide leden 

vermenigvuldigen met A(t) en vervolgens logaritmeren, vinden we dat het “steady state”-

inkomen per capita gelijk is aan:  

ln (Y(t)/L(t)) = ln A(0) + gt + (α/(1−α)) ln(s) - (α/(1−α)) ln(n+g+δ).  (1) 

Het inkomen per capita van een land in zijn “steady state” wordt bijgevolg positief bepaald  door 

de spaarquote en negatief door de term (n+g+δ). Veronderstellende dat g en δ constant zijn (cf. 

blz. 28), zijn de spaarquote en bevolkingsgroei bepalend voor het “steady-state”-inkomensniveau 

van een land. Aangezien de spaarquote en/of de bevolkingsgroei (kunnen) verschillen tussen 

landen, worden landen geconfronteerd met verschillende “steady states”. Belangrijk is dat  de 

output Y en de kapitaalvoorraad K in deze “steady state” groeien aan een tempo n+g, Y/L en K/L 

groeien aan het ritme g. Een toename van de spaarquote zorgt dan wel voor een groei van het 

inkomen per capita, maar slechts tot wanneer de nieuwe “steady state” bereikt is.  

 

 27



Een permanente groei van het inkomen per capita is bijgevolg slechts mogelijk bij een 

voortdurende groei van de technologie (Heylen, 1999, blz. 726). Hoe een land kan evolueren 

naar zijn “steady state”, of wat er gebeurt bij veranderingen in de spaarquote en de 

bevolkingsgroei, bespreken we hier niet. We verwijzen hiervoor naar onder meer Valdés (1999, 

blz. 27-35).  

 

MRW (1992, blz. 411) starten van vergelijking (1) om na te gaan of Solow’s voorspellingen 

ondersteund worden door de data. Daarbij wordt verondersteld dat g en δ constant zijn over de 

verschillende landen. Omdat g dezelfde wordt verondersteld voor alle landen en in een cross-

sectieregressie t een vast getal is, is gt uit vergelijking (1) een constante (Islam, 1995, blz. 1133). 

De term A(0), die niet alleen technologie maar ook onder meer “resource endowments, climate, 

institutions” weerspiegelt, wordt daarentegen wel verondersteld te variëren over landen (MRW, 

1992, blz. 411). Men neemt aan dat ln A(0) = α + ε, met α een constante en ε een landspecifieke 

schok die evenwel verondersteld wordt niet gecorreleerd te zijn met n of s7. Dan is:   

ln (Y/L) = α + (α/(1−α)) ln (s) - (α/(1−α)) ln (n+g+δ) + ε.     (2) 

Deze vergelijking wordt door MRW (1992) empirisch geschat. We vermelden hier enkel dat de 

auteurs besluiten dat de voorspellingen van het Solow-model slechts ten dele opgaan. Het 

geschatte aandeel van de spaarquote s en van de bevolkingsgroei n zijn te groot opdat kapitaal 

een  realistisch aandeel in de verklaring zou hebben. MRW lossen dit op door kapitaal K anders 

te omschrijven. Dit bespreken we in sectie 2.2. 

 
Het Solow-model bevat belangrijke implicaties voor de convergentie van arme en rijke landen. 

Het Solow-model voorspelt geen onvoorwaardelijke convergentie, maar wel dat het inkomen per 

capita van een land convergeert naar zijn “steady state”-niveau. Er is als dusdanig enkel sprake 

van convergentie tussen landen wanneer deze dezelfde “steady state” hebben. Men noemt dit 

“conditionele convergentie” (MRW, 1992, blz. 422). Dit komt in sectie 2.2 aan bod. Het zal dan 

ook duidelijk worden waarom de groeivoet per capita van een land een negatieve relatie vertoont 

met zijn initieel inkomensniveau per capita (Barro, 1991, blz. 407). Voor een uitvoerige 

beschrijving van het convergentieproces verwijzen we naar Valdés (1999, blz. 39-44). 

 
 

                                                           
7 De veronderstelling dat ε onafhankelijk is van n en s is van belang omdat enkel dan Ordinary Least Squares 
(OLS)-schatting mogelijk is (Islam, 1995, blz. 1134). Later zullen we zien dat panel data hiervoor corrigeert. 
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2.2. Het “human capital augmented” Solow-model van MRW (1992) 

 

Ondanks de nieuwe inzichten en de grote relevantie voor de economische groeitheorie bleek dat 

het Solow-model heel wat beperkingen vertoonde. Omdat het Solow-model enkel rekening houdt 

met fysiek kapitaal, leidt dit tot vertekende schattingen (MRW, 1992, blz. 416). Het niet 

opnemen van menselijk kapitaal maakt dat het aandeel van L in het nationaal inkomen overschat 

wordt. Deze fractie bevat immers ook voor een stuk het aandeel van het menselijk kapitaal. 

Hetzelfde geldt voor K (Valdés, 1999, blz. 53-54). MRW (1992) erkennen dit probleem en 

breiden daarom het Solow-model uit door menselijk kapitaal in hun verklaring op te nemen. Men 

spreekt dan ook van het “human capital augmented” Solow-model (Valdés, 1999, blz. 55).  

We wijzen er op dat ook dit uitgebreid Solow-model nadelen vertoont waardoor het Solow-

model eveneens geplaagd wordt. We bespreken dit in sectie 2.3. 

 

MRW (1992) introduceerden menselijk kapitaal in het Solow-model om aan te tonen dat dit 

model wel degelijk in staat is (blijvende) verschillen in het inkomensniveau van landen te 

verklaren (Heylen, 1999, blz. 735). We geven hier het uitgebreid Solow-model weer, zoals 

geconstrueerd door MRW (1992). We baseren ons hiervoor grotendeels op MRW (1992, blz. 

416-421) en Valdés (1999, blz. 53-56). MRW maken een onderscheid tussen fysiek kapitaal K en 

menselijk kapitaal (human capital) H. De productiefunctie wordt dan als volgt aangepast:  

Y(t) = K(t)αH(t)β(A(t)L(t))1−α−β  ,        (3) 

waarbij H de voorraad menselijk kapitaal is en de andere variabelen gedefinieerd zoals 

hierboven.  Net als K is ook H endogeen. A blijft evenwel exogeen en dezelfde voor alle landen 

(Heylen, 1999, blz. 735).  

Men definieert sk als het inkomensaandeel dat geïnvesteerd wordt in fysiek kapitaal, en sh de 

fractie die in menselijk kapitaal geïnvesteerd wordt. Analoog met het Solow-model geldt dat 

 ∆k(t) = sk y(t) - (n+g+δ)k(t),         (4) 

      en ∆h(t) = sh y(t) - (n+g+δ)h(t).         (5) 

Hierbij is y = Y/AL, k = K/AL en h = H/AL. Dit betekent dat inkomen, fysiek en menselijk 

kapitaal telkens worden uitgedrukt per efficiëntie-eenheid arbeid. Ook wordt verondersteld dat 

de twee kapitaalvormen aan eenzelfde depreciatiepercentage onderhevig zijn, en dat 

α + β < 1  (afnemende schaalopbrengsten).  
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MRW verwachten dat zowel α als β  elk ongeveer 1/3 bedragen. Via vergelijkingen (4) en (5) 

bekomen we de twee uitdrukkingen voor de “steady state”:  

 k* = [ sk
1-β sh

β/(n+g+δ)]
 

1/(1−α−β ), 

      en  h* = [ sk
αsh

1−α/(n+g+δ)]1/(1−α−β ). 

 

Wanneer we deze vergelijkingen substitueren in de productiefunctie, en de logaritmen 

berekenen, dan bekomen we volgende uitdrukking voor het “steady state”-outputniveau per 

capita:   ln (Y(t)/L(t)) = ln A(0) + gt + (α/(1−α−β)) ln (sk) + (β/(1−α−β)) ln (sh)  

- (α+β)/(1−α−β) ln (n+g+δ).      (6) 

Het inkomen per capita hangt af van de bevolkingsgroei en de investering in fysiek kapitaal, 

maar ook van de accumulatie van menselijk kapitaal en A(0) met alles wat daarmee verbonden 

is. Opnieuw is de groei van het inkomen per capita in de “steady state” voor elk land gelijk aan 

g. Het is echter wel zo dat, door de accumulatie van menselijk kapitaal, het effect van de 

accumulatie van fysiek kapitaal op het inkomen per capita groter is (MRW, 1992, blz. 417 en 

blz. 432-433). Een hogere spaarquote betekent immers een hoger inkomen in de “steady state”, 

en bijgevolg een hoger niveau van menselijk kapitaal. Daarnaast zal bij dit model een hogere 

bevolkingsgroei een ander effect met zich mee brengen. Zowel fysiek als menselijk kapitaal 

moeten immers over een grotere bevolking verspreid worden (MRW, 1992, blz. 418). 

 

MRW (1992, blz. 418-421) gaan vervolgens na in welke mate hun model inkomen per capita-

verschillen kan verklaren. Opnieuw gaan we hier niet dieper op in. Wel is het van belang te 

vermelden dat zij concluderen dat hun model een groot deel van de variatie in inkomen per 

capita kan verklaren. MRW (1992, blz. 421) besluiten dan ook dat het opnemen van menselijk 

kapitaal een verbetering betekent voor het Solow-model. Voor een grondiger bespreking van hun 

resultaten verwijzen we naar MRW (1992) of Valdés (1999).   

 

In sectie 2.1 behandelden we kort het convergentie-idee. Volgens het Solow-model convergeren 

landen pas wanneer zij dezelfde “steady state” hebben.  In dat geval zullen arme landen sneller 

groeien dan rijke landen (Barro, 1991, blz. 407). Op lange termijn zal er bijgevolg een “catch-

up” plaatsvinden tussen arme en rijke landen (Whiteley, 2000, blz. 445). Deze convergentie is in 

grote mate te danken aan de veronderstelling van afnemende meeropbrengsten van kapitaal die 

het Solow-model (en MRW) maakt. Arme landen hebben immers een hoger marginaal product 

van kapitaal, accumuleren sneller kapitaal en kunnen dan ook sneller groeien (Barro, 1991, blz. 
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407). Een grotere kloof tussen het initieel inkomensniveau en de “steady state” impliceert dus 

een sterkere groei. Dit komt duidelijk naar voor in Figuur 1 waar we zien dat het armere land 1 

een snellere accumulatie van kapitaal zal kennen, of liever: ∆k1 >∆k2, wanneer beide landen 

dezelfde “steady state” k* hebben. Land 1 kent dan ook een sterkere groei dan land 2.  

 

Binnen het convergentie-idee onderscheidt men twee ‘soorten’ hypothesen (Valdés, 1999, blz. 

44). De eerste ‘soort’ convergentie is σ-convergentie, waarbij de dispersie in inkomensniveaus 

afneemt (Barro, 1991). Het verschil tussen de inkomens per capita moet met andere woorden 

dalen over de tijd. Men spreekt over σ-convergentie omdat dit gemeten wordt aan de hand van 

de standaardafwijking σ van de steekproef (Valdés, 1999, blz. 44).  

Veel frequenter echter spreekt men van β-convergentie, die het “catching-up”-idee (groeien arme 

landen sneller dan rijke?) nagaat (Moesen et al., 2000, blz. 13). De letter β verwijst naar de 

coëfficiënt van het initiële inkomensniveau in de groeiregressievergelijking voor een cross-sectie 

van landen. De vergelijking heeft meestal volgende vorm (zie Valdés, 1999, blz. 63):  

(1/T) ln (yi,T/ yi,0) =  γ0 +  γ1 ln(ski) + γ2 ln(shi)+ γ3 ln(ni)+ β ln(yi,0) + εi,[0,Τ] , (7)  

waarbij verondersteld wordt dat εi,t ~ N (0, σε
2). Opdat er convergentie zou plaatsvinden, moet de 

β−coëfficiënt negatief zijn.  

De inkomensgroei over een bepaalde periode is derhalve een functie van de determinanten van 

de “steady state” en het aanvankelijke inkomensniveau (MRW, 1992, blz. 423).  

De determinanten van het “steady state”-inkomensniveau per capita y* van een land kunnen we 

dan samengevat als volgt schrijven: A (+), n(-), δ (-), sk (+), sh (+), waarbij tussen haakjes staat 

of deze factor positief (+) of negatief is (-) voor het niveau van de “steady state”. Voor het 

oorspronkelijke Solow-model gelden dezelfde determinanten, enkel sk en sh  worden dan 

‘vervangen’ door s. De lange termijngroei ∆y*/y* wordt zowel bij het Solow-model als bij MRW 

(1992) finaal bepaald door de technologiegroeivoet g. 

 
MRW (1992, blz. 424-429) onderzoeken empirisch of hun convergentievoorspellingen opgaan. 

Het blijkt dat landen met een lager initieel inkomensniveau een hogere groei kennen dan 

zogenaamd rijkere landen, indien deze eenzelfde technologie en gelijkaardige investerings- en 

bevolkingsgroeivoeten hebben. Interessant is dat deze convergentie trager (en zo ook 

realistischer) gerealiseerd wordt dan bij het oorspronkelijke Solow-model (MRW, 1992, blz. 

433). Ook Barro (1991, blz. 415-417) toont de negatieve relatie tussen het initieel inkomen per 

capita van een land en de groei van het inkomen per capita in de daaropvolgende jaren.  
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Benhabib en Spiegel (1994, blz. 153-154) tenslotte bevestigen het bestaan van conditionele 

convergentie in hun onderzoek. 

 

Het is evenwel ook mogelijk dat de β−coëfficiënt uit vergelijking (7) negatief is en men toch 

geen “catch-up” door de armere landen kan vaststellen. Dit betekent dat er andere verklarende 

variabelen zijn die de convergentie tussen arme en rijke landen ‘tegengaan’ (Valdés, 1999, blz. 

64). Dit verwijst naar conditionele β−convergentie. Het bestaan van convergentie hangt dan af 

van “het niveau van andere controlevariabelen” (Moesen et al., 2000, blz. 13). Het feit dat 

armere landen niet sneller groeien dan rijkere landen8 is dan niet alleen meer het gevolg van een 

te snel groeiende bevolking of te lage besparingen (met als doel investeringen in fysiek of 

menselijk kapitaal), maar is ook te danken aan andere structurele verschillen (Valdés, 1999, blz. 

65-66; Moesen et al., 2000, blz. 13). Dit kan te maken hebben met het instabiele klimaat om te 

investeren, politieke of institutionele factoren, of nog andere elementen. Ook sociaal kapitaal zou 

hierbij een verklaring kunnen bieden. Bijgevolg is het toevoegen van variabelen aan de 

basisregressie van bijzonder belang.  

 

Over het opnemen van zulke bijkomende variabelen is er heel veel empirische literatuur 

verschenen. Barro (1991) is hiervoor een basisreferentie9. Zo stelde hij onder meer een negatieve 

relatie vast tussen vruchtbaarheid en economische groei, tussen overheidsuitgaven en groei en 

tussen politieke instabiliteit en groei (Barro, 1991, blz. 422-432). Barro (1999) haalt dezelfde 

variabelen aan, maar wijst daarnaast bijvoorbeeld ook op de positieve relatie tussen “rule of law” 

en economische groei (net als bij politieke stabiliteit bestaat deze positieve relatie via de invloed 

op eigendomsrechten) of de negatieve relatie met inflatie. Valdés (1999, blz. 67) haalt identieke 

variabelen aan. Knack en Keefer (1995, blz. 214) gebruiken eenzelfde vergelijking als MRW 

(1992) en tonen hoe institutionele variabelen toegevoegd kunnen worden om het effect ervan op 

economische groei na te gaan. We kunnen hier nog tal van andere studies aanhalen die het effect 

van diverse variabelen op groei nagaan. Tekenend voor de ruime literatuur terzake is dat Sala-i-

Martin (1997, blz. 178) 60 variabelen vond die in minstens één regressievergelijking statistisch 

significant waren.  

 

                                                           
8 Het gaat natuurlijk steeds om landen (arm of rijk) met dezelfde “steady state”. 
9 Barro (1991) ging het bestaan van conditionele β−convergentie na. Regressievergelijkingen die zo het effect van 
verschillende variabelen op groei nagaan, noemt men daarom vaak  “Barro-regressies” (Valdés, 1999, blz. 97). 
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In vorige paragraaf toonden we dat het inroepen van additionele variabelen relevant kan zijn om 

verschillen in economische groei te verklaren. Valdés (1999, blz. 66) argumenteert dat het 

(uitgebreid) Solow-model hiervoor gebruikt kan worden. Door te trachten ln A(0) te benaderen 

door een “aangepaste combinatie van variabelen zoals de promotie van eigendomsrechten, de 

graad van internationale openheid en politieke stabiliteit” kan men op zoek gaan naar een 

verdere verklaring voor groei- en inkomensverschillen. Om diverse redenen beïnvloeden deze 

variabelen immers het technologieniveau van een land (Valdés, 1999, blz. 66-67). De 

basisregressie kan dan uitgebreid worden met allerlei variabelen. Bijgevolg resten er voor Valdés 

(1999, blz. 69) twee manieren om A te interpreteren: ofwel de methode van MRW (1992), en dus 

de landspecifieke component van A “dumpen” in de storingsterm, ofwel A “vervangen” door zijn 

determinanten.  

Praktisch gaat men eigenlijk als volgt te werk: de factor A uit vergelijking (3) wordt ‘gesplitst’ in 

een factor A’ en Vi (Heylen, 1999, blz. 750). A’ is dan het “internationaal gemeenschappelijk 

technologieniveau” en Vi  een “factor die de efficiëntie van arbeid bepaalt, maar van land tot land 

kan verschillen” (Heylen, 1999, blz. 750). Nieuwe variabelen, zoals de hoger besproken 

variabelen, kunnen dan toegevoegd worden aan vergelijking (7) als zogenaamde Vi –variabelen.  

 

Om na te gaan wat de relatie is tussen sociaal kapitaal en economische groei kan men analoog te 

werk gaan. Sociaal kapitaal kan immers ook een factor zijn die verklaart waarom landen 

verschillen vertonen in groei of outputniveaus. Bijgevolg moeten we sociaal kapitaal trachten op 

te nemen als ‘een’ variabele. Eens men variabelen bepaald heeft die sociaal kapitaal 

vertegenwoordigen, kunnen deze toegevoegd worden aan de regressievergelijking (als Vi –

variabelen). Het effect op groei kan dan geschat worden. In sectie 4 gaan we dieper in op de 

mogelijke rol van sociaal kapitaal in het neoklassieke model, en leren we waarom sociaal 

kapitaal aan de regressievergelijking kan toegevoegd worden. 

 

2.3. Voor- en nadelen van het (uitgebreid) Solow-model 

 

Het model dat MRW (1992) ontwikkelden heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van 

het traditionele Solow-model. Eerst en vooral sluit het opnemen van menselijk kapitaal aan bij 

het belang ervan voor economische groei. Op die manier bekomt men ook juistere schattingen 

(cf. sectie 2.2). Daarnaast is de duur gedurende dewelke landen convergeren naar hun “steady 

state” het dubbele van wat het Solow-model voorspelt (MRW, 1992, blz. 423). Dit komt volgens 

MRW (1992) beter overeen met wat men in realiteit vaststelt. Bovendien leidt het opnemen van 
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menselijk kapitaal er toe dat het bestaan van niet-convergentie meer aannemelijk is. Volgens het 

Solow-model moeten rijke landen, bij eenzelfde technologieniveau in alle landen, immers een 

spaarquote hebben die honderd keer groter is dan die van arme landen om hun hoge 

inkomensniveau te verantwoorden (Romer, 1994, blz. 6). Door het opnemen van menselijk 

kapitaal zijn die verhoudingen veel kleiner.  

 

Niettegenstaande het “human capital augmented” Solow-model een stuk van de kritiek op het 

oorspronkelijke Solow-model wegnam, blijven er een aantal tekortkomingen waardoor ook het 

Solow-model gekenmerkt wordt. Een eerste probleem is dat de lange termijngroei van het 

inkomen per capita bepaald wordt door een factor g die exogeen is. Het neoklassieke model geeft 

geen duidelijke verklaring hoe deze g ontstaat. Men veronderstelt dat deze als het ware ‘uit de 

lucht komt gevallen’, als een soort  “manna from heaven” (Hjerppe, 1998, blz. 4)10. Hierdoor 

slaagt het neoklassieke model er niet in een volledige beschrijving te geven van de 

geobserveerde groeiverschillen tussen landen (Lucas, 1988, blz. 17). 

 

Het feit dat het zeker niet altijd zo is dat g dezelfde is voor alle landen, in tegenstelling met wat 

we in sectie 2.1 aannamen, vormt een tweede tekortkoming. Wanneer er wel degelijk verschillen 

zijn in de technologie-groeivoeten van landen, dan bevinden die verschillen zich in de 

storingsterm van vergelijking (7). Als daarenboven deze groeivoet ook gecorreleerd is met de 

graad van investering in fysiek en menselijk kapitaal, betekent dit een enorme vertekening van 

de geschatte coëfficiënten (Valdés, 1999, blz. 62). Men kan echter niet nagaan of er een 

correlatie bestaat tussen sk en/of sh en de graad van technologische vooruitgang daar deze laatste 

exogeen bepaald wordt (Valdés, 1999, blz. 62-63).  

Eveneens problematisch is het feit dat het Solow-model de bevolkingsgroei als een exogene 

determinant beschouwt voor de groei van het inkomen per capita. Het blijkt immers dat de 

bevolkingsgroei daalt wanneer het inkomen per capita toeneemt, met andere woorden n wordt 

endogeen bepaald (Valdés, 1999, blz. 63). De voorspellingen van het Solow-model gaan dan niet 

meer op. 

                                                           
10 Valdés (1999, blz. 93) is het hiermee niet volledig eens. Het feit dat A exogeen is, betekent voor hem dat A  niet 
geproduceerd wordt door winstmaximaliserende bedrijven, maar wel voorzien wordt door bijvoorbeeld de staat (bv. 
onder de vorm van investering in R&D). Op die manier is technologische vooruitgang “gratis” voor iedereen. Het 
probleem echter, zo stelt Valdés (1999, blz. 94), is dat er ook R&D plaatsvindt in de private sector. Dit komt niet 
aan bod in het (uitgebreid) Solow-model, en vormt aldus een belangrijke beperking. 
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Voornamelijk uit bovenstaande tekortkomingen van het neoklassieke model, ontstond de 

endogene groeitheorie. Deze moest een oplossing bieden voor de beperkingen van het 

(uitgebreid) Solow-model. We bespreken deze theorie ten gronde in de volgende sectie.  

  
3. ENDOGENE GROEITHEORIE 
 

In vorige sectie bespraken we de essentie van het neoklassieke model. De sterktes en 

beperkingen zijn daarbij duidelijk geworden. De tekortkomingen worden evenwel weggewerkt in 

een andere theorie van economische groei: de endogene groeitheorie. Deze theorie verschilt van 

de neoklassieke in haar nadruk op het feit dat economische groei endogeen is, en niet resulteert 

uit factoren die buiten het economische systeem bepaald worden (Romer, 1994, blz. 3). Nadat 

we de voornaamste verschillen met het neoklassieke model aangegeven hebben, lichten we dan 

ook een aantal endogene groeimodellen toe.  

 

3.1. Verschillen met het neoklassieke model 

 

We toonden in sectie 2 aan dat in het Solow-model, en als uitbreiding daarop het MRW-model, 

het inkomen per capita van een land uiteindelijk bepaald wordt door het technologieniveau g. 

Tegelijk zagen we dat dit een  belangrijke tekortkoming impliceerde, daar g (net als n en s) niet 

verklaard wordt binnen het model en het niet duidelijk is ‘hoe’ g dan ontstaat. De endogene 

groeitheorie daarentegen behandelt technologische vooruitgang niet als exogeen, maar probeert 

juist te achterhalen waarom het niveau en de groeivoet van de technologie verschillen tussen 

landen (Romer, 1994, blz. 3). Het model zelf verklaart bijgevolg het niveau en de groeivoet van 

het inkomen per capita. Belangrijk is dat op die manier twee belangrijke assumpties van het 

(uitgebreid) Solow-model wegvallen: het feit dat technologische vooruitgang exogeen is en dat g 

dezelfde is voor alle landen (Romer, 1994, blz. 4).  

 

Een tweede belangrijk verschil is dat endogene groeimodellen uitgaan van de veronderstelling 

van niet-afnemende meeropbrengsten van kapitaal, of deze alvast verklaren. De veronderstelling 

van constante of zelfs stijgende meeropbrengsten betekent dat het idee van convergentie niet 

meer evident is. Het marginaal product van kapitaal is immers niet noodzakelijk kleiner in rijke 

landen dan in arme landen, waardoor kapitaalstromen van rijk naar arm minder waarschijnlijk 

zijn. Dit betekent ook dat er geen “steady state”-inkomensniveau of -kapitaalniveau meer is 

(MRW, 1992, blz. 423). Het is dan zelfs mogelijk dat er meerdere stabiele “balanced growth 
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paths” bestaan in plaats van één uniek groeipad (Azariadis en Drazen, 1990, blz. 503). En dus 

kunnen verschillen tussen landen blijven bestaan, zelfs wanneer deze eenzelfde spaarquote en 

bevolkingsgroei hebben.  

 

3.2. Modellen van endogene groei 

 

Binnen de endogene groeitheorie is er een breed gamma van modellen die trachten economische 

groei te verklaren. Deze modellen verschillen in hun benadering inzake de belangrijkste 

groeifactor. We bespreken hier kort een aantal belangrijke endogene groeimodellen, en gaan 

dieper in op het model van Azariadis en Drazen (1990).  

 

Een eerste belangrijk endogeen groeimodel vinden we bij Romer (1986). Hij veronderstelt dat 

technologische vooruitgang endogeen is en dat de lange termijngroei voornamelijk bepaald 

wordt door de “accumulatie van kennis door forward-looking, winstmaximaliserende agenten” 

(Romer, 1986, blz. 1003).  Deze accumulatie van kennis vindt plaats door  ‘spillover-effecten’ of 

door het proces van “learning by doing”. 

Enerzijds is het zo dat investeren in kennis positieve externe effecten met zich meebrengt. Het 

feit dat de ene onderneming kennis creëert heeft positieve gevolgen voor de 

productiemogelijkheden en de productiviteit van andere ondernemingen omdat de kennis 

moeilijk geheim kan gehouden worden (Romer, 1986). Valdés (1999, blz. 102) noemt dit 

“knowledge spillovers” (KS). Het gevolg is dat een soort van cumulatief proces ontstaat, en 

kennis derhalve een stijgend marginaal product heeft (Romer, 1986). Een model waarbij A 

bepaald wordt door zulke KS biedt veel realistischere schattingen voor de vereiste grootte van 

bv. de spaarquote als verklaring voor de economische groei van een land (Romer, 1994, blz. 7). 

In vorige sectie bleek immers dat het Solow-model om bestaande inkomensverschillen te 

verklaren een beroep moet doen op onrealistisch hoge verschillen in bv. de spaarquote van 

landen.  

Anderzijds is er ook het bestaan van “learning by doing” (LBD). Het werken met nieuw 

ontwikkelde technieken zorgt ervoor dat je leert hoe deze te gebruiken en tevens ideeën opdoet 

om deze technieken te verbeteren. Zo zorgt elke machine voor een “continue stimulans” om te 

leren en te vernieuwen (Valdés, 1999, blz. 100). 
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Het idee van LBD en de veronderstelling dat iedereen direct en kosteloos kennis kan verwerven 

(het bestaan van KS) impliceert dat “iedereen alles kent wat er is” (Valdés, 1999, blz. 103). De 

kennis is bijgevolg dezelfde voor alle ondernemingen en zo ook voor de gehele economie. Het 

kan dan aangetoond worden (cf. Valdés, 1999, blz. 103-104) dat de waarde van A niet langer 

exogeen bepaald wordt. Deze wordt immers bepaald door wat economische agenten doen, A is 

met andere woorden endogeen. De economische groei per capita is bijgevolg ook endogeen, wat 

impliceert dat “een toename van de spaarquote en een éénmalige positieve schok in de 

technologie tot een permanente verhoging van de economische groei per capita leidt (Heylen, 

1999, blz. 747). Van convergentie of het bestaan van een “steady state” is dus geen sprake meer. 

Ook Romer (1990) verklaarde de economische groei endogeen, maar “research and 

development” (R&D) is nu wel de ‘motor’ van technologische vooruitgang. We vermelden hier 

enkel dat de economische groei dan bepaald wordt door het aantal mensen dat tewerkgesteld is in 

de R&D-sector. Dit beïnvloedt immers de technologische vooruitgang.   

 

Reeds in vorige sectie kwam het belang van menselijk kapitaal voor economische groei naar 

voren. Het concept van human capital maakt het immers mogelijk na te denken over de 

beslissingen van individuen om kennis te verwerven, en over de gevolgen van deze beslissingen 

voor de productiviteit van de technologie (Lucas, 1988, blz. 15). Aghion en Howitt (1998, blz. 

327-328) maken een onderscheid tussen twee benaderingen waarin dit bestudeerd kan worden. 

Een eerste is de benadering van Lucas (1988) waarop we in een volgende paragraaf verder 

ingaan. Een tweede manier vinden we bij Nelson en Phelps (1966). Zij tonen aan dat onderwijs 

het gebruik en de overname van nieuwe technologieën vergemakkelijkt. De groei van de 

technologie in een land A(t) hangt dan af van het niveau van menselijk kapitaal H en “de kloof 

tussen het theoretisch niveau van de technologie, T(t), en het eigenlijke technologieniveau” 

(Nelson en Phelps, 1966, blz. 73), of: 

 






 −
Φ=

)(
)()()(

)(
)(

.

tA
tAtTH

tA
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De snelheid waarmee de kloof dan gedicht wordt, is een stijgende functie van het niveau van 

menselijk kapitaal. Landen met meer menselijk kapitaal kunnen makkelijker nieuwe ideeën die 

ergens anders ontdekt zijn, verwerven en toepassen (Barro, 1991, blz. 409). Eveneens kunnen 

arme landen enkel een bepaalde technologie gebruiken wanneer zij menselijk kapitaal hebben 

dat hen toelaat deze technologie te gebruiken (Whiteley, 2000, blz. 450).  
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Benhabib en Spiegel (1994, blz. 155) passen vergelijking (8) als volgt aan om rekening te 

houden met de “catch-up van technologie”, ten opzichte van het technologisch leidende land j:  
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waarbij g(Hi) de endogene groeivoet is. Verschillen in de groeivoeten tussen landen zijn 

bijgevolg vooral te wijten aan verschillen in de voorraad menselijk kapitaal en de mogelijkheid 

van bepaalde landen om technologische vooruitgang te creëren (Aghion en Howitt, 1998, blz 

327).  

 

Binnen de endogene groeitheorie is ook het model van Lucas (1988) van belang. Hierbij spelen 

exogene factoren geen rol. Lucas (1988, blz. 17-27) gaat uit van een gegeven 

bevolkingsgroeivoet en neemt twee soorten kapitaal op: fysiek kapitaal, dat geaccumuleerd en 

gebruikt wordt met een typisch neoklassieke technologie, en menselijk kapitaal dat de 

productiviteit van arbeid en fysiek kapitaal verhoogt (Lucas, 1988, blz. 39). Wanneer we h 

beschouwen als de huidige voorraad menselijk kapitaal van een representatief agent, k als de 

voorraad fysiek kapitaal en (1-u) de fractie tijd die gealloceerd wordt aan de productie, dan zijn 

de twee basisvergelijkingen van Lucas’ model gelijk aan (cf. Aghion en Howitt, 1998, blz. 329):

     y = kβ[(1-u)h]1−β,     (9) 

en   = γhu,  γ>0,    (10) 
.
h

waarbij vergelijking (9) aangeeft dat menselijk kapitaal rechtstreeks de productie beïnvloedt, en 

vergelijking (10) dat de accumulatie van menselijk kapitaal bepaald wordt door de tijd u die aan 

studie of onderwijs gewijd wordt, en door γ, die de productiviteit van de inspanning om 

menselijk kapitaal te verwerven (=studeren) aanduidt. De verdere uiteenzetting van het model 

(cf. Lucas, 1988, blz. 20-27) zou ons te ver leiden en behandelen we dan ook niet. Belangrijk 

hier is dat Lucas (1988, blz. 23) aantoont dat de groeivoet van de economie toeneemt bij een 

hogere effectiviteit γ van de investering in menselijk kapitaal. Immers, in de “steady state” is de 

groeivoet gelijk aan (zie Aghion en Howitt, 1998, blz. 330) : g = γu*, 

waarbij (1-u*) de optimale allocatie is van de tijd van een individu over productie en onderwijs.  

 

Het werk van Azariadis en Drazen (1990) bouwt verder op het model van Lucas (1988). We 

beschrijven het iets grondiger aangezien het verband met sociaal kapitaal duidelijker kan gelegd 

worden. Voor dit laatste verwijzen we naar sectie 4. 
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Azariadis en Drazen (1990) wijzen op het bestaan van “treshold externalities” bij de accumulatie 

van menselijk kapitaal en tonen het belang aan van de investering in onderwijs, om een “low-

development trap” te vermijden. We geven hier de basis van hun model weer en baseren ons 

daarbij grotendeels op Aghion en Howitt (1998, blz. 331-333).  

We dienen te starten van een eenvoudig “overlapping generations model”-model, waarbij elk 

individu twee periodes leeft. Alle individuen die geboren worden op tijdstip t erven dan het 

verzamelde menselijk kapitaal van de vorige generatie, de individuen die geboren zijn op tijdstip 

t-1, of : h1,t = h2,t-1. Hierbij verwijst het subscript “1” (resp. “2”) naar een jonge (resp. oude) 

persoon, en is h2,t-1 het geaccumuleerde menselijk kapitaal van een individu geboren op tijdstip t-

1 wanneer hij oud is. 

Daarnaast veronderstelt men dat:  h2,t = (1 + γ(ut-1)uθ) h1,t, 

waarbij (naar analogie met hierboven) u de fractie tijd is die gealloceerd wordt aan onderwijs 

door een jong individu geboren op tijdstip t, γ (ut-1) een positief getal dat niet-dalend is in de 

hoeveelheid van de tijd ut-1 die gewijd werd aan onderwijs door de vorige generatie en θ (die de 

treshold externalities aangeeft) < 1. Een individu geboren op tijdstip t moet dan kiezen hoeveel 

tijd u te spenderen aan onderwijs om zijn persoonlijk nut te maximaliseren. Uitgaande van 

lineaire preferenties en met ρ  als discontofactor, krijgen we volgend maximalisatieprobleem: 

 max (1- u)h1,t + ρh2, t  o.n.v.  h2, t = (1 + γuθ) h1,t. 

Wat hier voor ons van belang is, is wanneer we in deze situatie te maken hebben met “treshold 

externalities” die Azariadis en Drazen (1990) beschrijven. We volgen hier nog steeds Aghion en 

Howitt (1998, blz. 331-333).  

In de veronderstelling dat: γ(ut-1)  =  γ als ut-1 ≤  u0                         

                 als u
−

γ t-1 > u0, 

met 0<u0<1 en γ << , zal het zo zijn dat, indien de vorige generatie niet voldoende geïnvesteerd 

heeft in onderwijs en dus γ(u

−

γ

t-1) = γ, investeren in onderwijs ook voor de huidige generatie niet 

aantrekkelijk is. Zo ontstaat het gevaar van een “laag groeipad” waarbij alle opeenvolgende 

generaties te weinig investeren in onderwijs. Dit noemt men een “low-development trap”. Omdat 

ouderen minder gestudeerd hebben, zal ook de inspanning van de jongere generatie kleiner zijn 

(γ is immers kleiner), waardoor de voorraad menselijk kapitaal nauwelijks nog toeneemt. Net als 

in het Lucas-model is de groeivoet een functie van de productiviteit van (de investering in) 

onderwijs γ, en zorgt dit zo voor een lage inkomensgroei (cf. supra). Dit kan resulteren in een 

‘val’. Accumulatie van menselijk kapitaal leidt in dit model evenwel tot groei omdat het 
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verhogen van kennis het opbouwen van nieuwe kennis vergemakkelijkt of omdat er een 

verbetering is van de productiemogelijkheden (Azariadis en Drazen, 1990, blz. 513). Dit verwijst 

naar de “treshold externalities”. Een goed opgeleide beroepsbevolking is dan ook een 

“noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde” voor economische groei (Azariadis en 

Drazen, 1990, blz. 519). 

 

Het bestaan van “treshold externalities” kan leiden tot verschillende “steady state”-groeipaden. 

Zo’n groeipad kan dus ook een “low-development trap” zijn waarbij onvoldoende 

onderwijsinvesteringen uit het verleden verdere kennisverwerving en zo ook verdere groei 

tegengaan (Aghion en Howitt, 1998, blz. 333). Azariadis en Drazen (1990) geven zo een beter 

beeld dan Lucas (1988) waarom landen die aanvankelijk ongelijke human capital-niveaus 

kennen, eeuwig kunnen groeien aan verschillende groeivoeten (Aghion en Howitt, 1998, blz. 

333). 

 
4. MODELLEN VAN ECONOMISCHE GROEI EN SOCIAAL KAPITAAL  

 

Bij de begripsomschrijving en –bepaling van sociaal kapitaal in hoofdstuk 1 stelden we vast dat 

sociaal kapitaal samenwerking binnen een groep of gemeenschap vergemakkelijkt en positieve 

(economische) uitkomsten met zich mee kan brengen. Nu we de belangrijkste theorieën van 

economische groei beschreven hebben, gaan we uitvoeriger in op de rol die sociaal kapitaal kan 

spelen in de neoklassieke en de endogene groeitheorie. Daarom komen ook een aantal ‘effecten’ 

van sociaal kapitaal aan bod die de groei van een land (kunnen) beïnvloeden. Dit moet ons 

toelaten de invloed van sociaal kapitaal op economische groei beter te begrijpen. 

 

4.1. Sociaal kapitaal en het neoklassieke model 

 
In deze sectie bespreken we wat de rol van sociaal kapitaal in het hoger geziene neoklassieke 

model van economische groei kan zijn. We gaan na wat de mogelijke gevolgen van sociaal 

kapitaal zijn, of dit de groei positief of negatief beïnvloedt, en hoe sociaal kapitaal dan in de 

neoklassieke groeitheorie geïntegreerd kan worden. We beperken ons hier tot de economische 

effecten van sociaal kapitaal. Andere niet-economische gevolgen van sociaal kapitaal (betere 

familiebanden, betere regels, gevolgen voor gezondheid, mobiliteit, huisvesting, …) behandelen 

we hier niet. Hiervoor verwijzen we naar onder meer Glaeser et al. (2000b), OECD (2001) en 

Portes (1998). De negatieve effecten van sociaal kapitaal worden hier wel aangeraakt aangezien 
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dit eveneens invloed kan hebben op de economische ontwikkeling van een land. 

Gemeenschappen kunnen immers rijk zijn aan sociaal kapitaal binnen sociale groepen, maar 

tegelijk geconfronteerd worden met armoede, corruptie of andere problemen (Narayan, 1999, 

blz. 8). 

 

We bespreken hier eerst een aantal effecten van sociaal kapitaal. Hoewel de gevolgen van sociaal 

kapitaal en de wijze waarop dit de economische prestaties aantast divers zijn, trachten we toch de 

voornaamste kanalen te beschrijven waarlangs sociaal kapitaal de economische groei beïnvloedt. 

Dit moet ons helpen sociaal kapitaal een rol toe te kennen in het neoklassieke en straks ook in 

het endogene groeimodel.  

We kunnen stellen dat sociaal kapitaal efficiëntieverhogend is. Sociaal kapitaal maakt dat men 

vlotter informatie deelt met anderen, wat de onzekerheid van economische agenten over de 

toekomst beperkt (Grootaert, 1998, blz. 3). Omdat sociaal kapitaal zorgt dat informatie gedeeld 

wordt (omwille van meer trust, bepaalde normen of het bestaan van netwerken) en tegelijk een 

snellere verspreiding van informatie impliceert, neemt het bestaan van imperfecte informatie af 

(Narayan en Prichett, 1999; Paxton, 1999). Dit doet de transactiekosten afnemen en verhoogt 

bijgevolg de efficiëntie. Ook de communicatie wordt zo bevorderd. Een vlottere communicatie 

en informatie zorgt tevens voor een betere verspreiding van innovatie (Narayan en Pritchett, 

1999, blz. 283). Innovatie zou bovendien vergemakkelijkt worden juist door dichte sociale 

netwerken (Putnam, 1993b, blz. 38). Daarenboven zorgt het feit dat men makkelijker kennis 

verkrijgt over nieuwe technologieën, dat men sneller begrijpt hoe markten werken (Collier, 1998, 

blz. 8-9). Ook zo is sociaal kapitaal efficiëntieverhogend. 

 

Tegelijk is sociaal kapitaal bevorderlijk voor de efficiëntie omdat meer sociaal kapitaal in een 

groep of gemeenschap betekent dat je beter kan inschatten hoe anderen zullen reageren in 

bepaalde situaties, juist omdat je het gedrag van anderen beter leert kennen (Collier, 1998). Dit 

vermindert de contractkosten (Serageldin en Grootaert, 1999, blz. 48). Een typisch voorbeeld 

hiervan is de diamanthandel in New York (cf. hoofdstuk 1). Op die manier vormt sociaal kapitaal 

een soort van “informele verzekering” (Narayan en Pritchett, 1999, blz. 284). Eveneens is het 

optreden van principal-agent problemen minder waarschijnlijk in samenlevingen met meer trust 

(Whiteley, 2000, blz. 451). Ook dit leidt tot meer efficiëntie. 

Anderzijds bestaat het gevaar dat sterke netwerken personen buiten de groep kunnen uitsluiten 

van bepaalde voordelen (cf. hoofdstuk 1). Het voorbeeld van de diamanthandel is ook hier van 

toepassing: omdat Joodse diamanthandelaars eigenlijk het monopolie op diamanthandel bezitten, 

 41



wordt het anderen als het ware onmogelijk gemaakt diamant te verhandelen. Deze “conspiracy 

against the public” (Smith, 1776, in: Portes, 1998, blz. 15) verwijst naar het gevaar van rent-

seeking dat Olson (1982) beschrijft. 

 

Bovenstaande ideeën sluiten aan bij de stelling van Serageldin en Grootaert (1999, blz. 45) dat 

sociaal kapitaal gezien kan worden als een mogelijkheid om het marktfunctioneren te verbeteren. 

Lagere transactiekosten en een hogere efficiëntie zijn immers typisch positieve uitkomsten van 

“high trust”-milieus (zie ook hoofdstuk 1). Dit leidt tot minder marktfaling en beter 

functionerende markten. In een neoklassiek model, zoals we dit hoger beschreven, kan dit alles 

een invloed hebben op A uit vergelijking (6). Bovenstaande (positieve) effecten van sociaal 

kapitaal maken dat sociaal kapitaal A beïnvloedt. Een hogere efficiëntie, snellere 

informatieverspreiding en beter functionerende markten, die gestimuleerd kunnen worden door 

sociaal kapitaal, zorgen voor een ‘sterkere’ A, en hebben zo een invloed op de economische groei 

van landen.  

 

Sociaal kapitaal zorgt er eveneens voor dat de verschillende doelstellingen en gedragingen van 

individuen en groepen beter bij elkaar aansluiten. De coördinatie wordt met andere woorden 

vergemakkelijkt (OECD, 2001). Sociaal kapitaal vermindert immers opportunistisch gedrag door 

“het creëren van herhaalde interactie tussen individuen” (Grootaert, 1998, blz. 5). Zo beperkt 

sociaal kapitaal het ‘free-rider probleem’, wat een vlottere samenwerking impliceert (Grootaert 

en van Bastelaer, 2001, blz. 6). Opnieuw wijzen we op de mogelijk omgekeerde kant van de 

medaille. In groepen met een hoger niveau aan sociaal kapitaal zou het free-rider probleem juist 

wel kunnen spelen. Het feit dat de resultaten van de inspanningen van anderen immers ‘gedeeld’ 

zullen worden, maakt dat men minder geneigd is zelf die inspanning te doen (Portes, 1998, blz. 

16). Of ook: een te sterke coördinatie binnen de groep kan leiden tot een te grote sociale 

controle, wat de individuele vrijheid beperkt (Portes en Landolt, 1996, blz. 20).  

 

Dit heeft niet alleen een invloed op A, maar ook op de investeringen in fysiek en menselijk 

kapitaal. Een vlottere coördinatie en samenwerking maar ook beter functionerende markten, 

tengevolge van sociaal kapitaal, kunnen een stimulans voor de investeringen betekenen.  

Investeringen in fysiek en menselijk kapitaal kunnen echter ook op andere manieren worden 

beïnvloed door sociaal kapitaal. Ten eerste zijn samenlevingen met meer sociaal kapitaal minder 

afhankelijk van officiële instituties om akkoorden te bekrachtigen, of is een sterke bescherming 

van eigendomsrechten minder noodzakelijk (Knack en Keefer, 1997, blz 1253). Sociaal kapitaal 
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vormt immers een soort van “informele verzekering”. Dit heeft een positieve invloed op de 

investeringen in fysiek kapitaal. Ten tweede beperkt sociaal kapitaal, in de eerste plaats door een 

hoger vertrouwen, risico-avers gedrag waardoor de incentives om te investeren hoger zijn 

(Whiteley, 2000, blz 452). Maar sociaal kapitaal kan ook investeringen in menselijk kapitaal 

beïnvloeden. Zo stellen Knack en Keefer (1997, blz. 1253) dat meer trust leidt tot hogere 

“returns” bij de accumulatie van human capital. Temple en Johnson (1998) vinden dat landen 

met meer sociaal kapitaal meer investeren in fysiek kapitaal en scholing.  

 

Daarnaast wordt de invloed van sociaal kapitaal op investeringen, en zo op economische groei,  

ook bepaald door de impact die sociaal kapitaal kan hebben op de overheidsprestaties11.  

Knack (2002, blz. 2–5) onderscheidt drie manieren waarlangs sociaal kapitaal de 

overheidsprestatie kan verbeteren. Ten eerste kan sociaal kapitaal de “accountability” van de 

overheden verbeteren. In staten waar er meer trust is, meer (politieke) participatie en 

betrokkenheid en zo ook interesse voor wat de overheid doet, is het voor overheden moeilijker 

louter uit eigenbelang te handelen. Dit verhindert rent-seeking, en leidt tot een beter resultaat 

(Knack, 2002, blz. 3). Ten tweede kan het bestaan van sociaal kapitaal een consensusakkoord 

vergemakkelijken wanneer de politieke meningen verdeeld zijn. Als derde stelt Knack (2002) dat 

sociaal kapitaal nieuwe ideeën en plannen meer dan anders toelaat en zo een betere 

beleidsvoering mogelijk maakt.  

De drie kanalen die Knack (2002) aanhaalt, vindt hij terug in Putnam ’s onderzoek. Putnam 

(1993a) stelde vast dat in Italiaanse regio’s met meer sociaal kapitaal de overheden meer in het 

belang van de burgers handelen, politici sneller tot compromissen kunnen komen met de 

oppositie, en men beter omgaat met nieuwe problemen en uitdagingen op het vlak van 

gezondheid, milieu, werkgelegenheid en zo meer. Putnam (1993a) toonde dan ook aan dat 

regionale overheden in regio’s met een hoger sociaal kapitaal publieke diensten effectiever 

voorzien dan in regio’s met een lager sociaal kapitaal (Knack, 2002, blz. 5). Dit impliceert dan 

ook een betere voorziening van onderwijs wat een positieve invloed heeft op het menselijk 

kapitaal (Knack en Keefer, 1997, blz 1253). Daar de overheden als meer geloofwaardig worden 

aanzien, worden ook de investeringen in fysiek kapitaal gestimuleerd. 

 

 

                                                           
11 Er bestaat een ruime literatuur over de invloed van sociaal kapitaal op overheidsprestaties. We behandelen dit hier 
echter heel summier, daar dit niet het voorwerp vormt van onze onderzoeksvraag. 
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Ook andere studies bevestigen het belang van sociaal kapitaal voor overheidsprestaties. Waar 

trust hoog is en burgers meer betrokken zijn, presteren overheden immers beter (Knack, 1999, 

blz. 5). La Porta et al. (1997) wijzen eveneens op de positieve invloed van trust op de 

overheidsefficiëntie. Een beter bestuur bevordert de productiviteit en de efficiëntie van de 

maatschappij, wat de sociale cohesie versterkt (Hjerppe, 1998, blz. 6).  

We zien als dusdanig dat zowel sk  als sh uit vergelijking (6) op verschillende wijzen kunnen 

worden beïnvloed door sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal heeft zo een indirecte invloed op 

economische groei. 

 

Sociaal kapitaal kan met andere woorden een rol spelen in het neoklassiek model op twee 

manieren: enerzijds als een factor die A beïnvloedt, gegeven de kanalen en effecten die we 

hierboven beschreven. Net als andere variabelen (cf. sectie 2.2), kan sociaal kapitaal dan als 

verklarende variabele aan een neoklassieke groeivergelijking toegevoegd worden. Anderzijds 

bepaalt sociaal kapitaal groei langs de investeringen in menselijk en fysiek kapitaal. Sociaal 

kapitaal kan tot een hogere sk  en sh leiden, en zo de economische groei stimuleren. De interactie 

tussen sociaal kapitaal en menselijk of fysiek kapitaal kan zo een invloed hebben op de 

economische prestaties. In hoofdstuk 3 en 4 komt dit verband duidelijk aan bod.  

 

4.2. Sociaal kapitaal en de endogene groeitheorie 

 

Sectie 4.1 toonde een aantal kanalen waarlangs sociaal kapitaal de groei kan beïnvloeden, en zo 

een rol kan spelen in het neoklassieke model. Sommige van deze effecten vinden we ook terug in 

de endogene groeitheorie. Zo zagen we dat sociaal kapitaal kan zorgen voor een betere 

informatieverspreiding en communicatie. Dit heeft voor een stuk betrekking op de “knowledge 

spillovers” die Romer (1986) beschrijft. Omdat sociaal kapitaal de communicatie 

vergemakkelijkt, een vlottere coördinatie en informatiestromen impliceert, maar ook stevigere 

netwerken, zal er een snellere accumulatie van kennis plaatsvinden. Sociaal kapitaal kan zo 

sterkere spillover-effecten genereren. Dit leidt dan tot een sterkere groei. Aansluitend hierbij 

zouden we kunnen stellen dat sociaal kapitaal ook een positieve invloed heeft op “learning by 

doing”: in een klimaat met meer vertrouwen en sterkere relaties tussen mensen, zal men 

makkelijker andere, nieuwe kennis verwerven, en zo met nieuwe technologieën kunnen omgaan. 

Bovendien stelden we vast dat sociaal kapitaal de innovatie kan bevorderen en voor een snellere 

verspreiding van die innovatie zorgt. Ook dit stimuleert het “learning by doing”.  
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Meer voor de hand liggend echter lijkt ons de rol die sociaal kapitaal kan spelen in de modellen 

van Lucas (1988) en Azariadis en Drazen (1990). In het model van Azariadis en Drazen (1990) 

zagen we dat γ bepaald wordt door de tijd die door de vorige generatie aan scholing werd 

besteed. Net als in het Lucas-model, is die γ  bepalend voor de groeivoet van de economie. 

We veronderstellen hier dat sociaal kapitaal eveneens een invloed heeft op γ. Meer trust of 

stevigere netwerken verhogen dan de productiviteit van de inspanning om menselijk kapitaal te 

verwerven. Dit verwijst naar Boucekkine et al. (2003, blz. 409) die in hun model stellen dat de 

toekomstige kwaliteit van een agent (zijn menselijk kapitaal) “positief gerelateerd is met de 

‘cultural ambience of society’”. Interactie tussen mensen, betrokkenheid in sociale relaties, leidt 

dan tot een ‘sterkere’ γ, wat de investering in menselijk kapitaal versterkt. Dit heeft dan een 

positieve invloed op de economische groei.  

Wanneer we verderdenken in het model van Azariadis en Drazen (1990) kunnen we aantonen dat 

het negeren van sociaal kapitaal voor toekomstige generaties moeilijkheden kan opleveren. 

Indien we veronderstellen dat ook in sociaal kapitaal geïnvesteerd moet worden, en dat -naar 

analogie met menselijk kapitaal- onvoldoende investeringen in sociaal kapitaal door de vorige 

generatie huidige investeringen in sociaal kapitaal kan afremmen, wordt het gevaar van een 

“low-development trap” groter. Een vermindering van de voorraad sociaal kapitaal zorgt dan 

immers voor minder investeringen in sociaal kapitaal, en dus minder sociaal kapitaal ‘tout court’, 

wat γ verzwakt. Dit leidt tot minder inspanningen van de huidige generatie om in menselijk 

kapitaal te investeren, en kan zo een “low-development trap” veroorzaken. Op deze manier 

kunnen we in een endogeen groeimodel aantonen dat sociaal kapitaal een invloed heeft op 

economische groei. 

 

Niettegenstaande deze mogelijke interpretaties, lijkt het ons minder evident sociaal kapitaal in 

een endogeen groeimodel te beschouwen. Bovendien is het zo dat in de overgrote meerderheid 

van de literatuur die wij behandeld hebben, we geen endogene groeimodellen met sociaal 

kapitaal terugvinden. Uit hoofdstuk 3 zal tevens blijken dat de meeste empirische studies eerder 

aansluiten bij het neoklassieke model.  
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5. BESLUIT 

 

In voorliggend hoofdstuk hebben we de krachtlijnen van de twee belangrijkste theorieën van 

economische groei uiteengezet. Het Solow-model werd kort beschreven, alvorens een 

beschrijving te geven van het uitgebreid Solow-model van MRW (1992). Het bleek immers dat 

het Solow-model empirisch niet voldeed. De uitbreiding van MRW (1992) met menselijk 

kapitaal loste dit op en maakte dat de belangrijkste assumpties van het neoklassiek model in 

stand bleven. Technologische vooruitgang blijft met andere woorden exogeen.  

Dit staat in tegenstelling met de endogene groeitheorie. We beschreven hiervan een aantal 

modellen, waardoor de essentie van de endogene groeitheorie duidelijk werd. Een verandering in 

één van de determinanten van de groeivoet heeft een permanent effect op de groei van de 

economie, in  tegenstelling tot het neoklassieke model waar het effect tijdelijk is12.  

We gingen ook na of sociaal kapitaal een rol kan spelen in deze twee theorieën. We stelden vast 

dat sociaal kapitaal als een variabele kan opgenomen worden in het neoklassieke model, waarbij 

de invloed op groei langs verschillende kanalen loopt. Ook binnen de endogene groeitheorie 

hebben we gepoogd sociaal kapitaal te plaatsen. 

 

Bovenstaande beschrijving van de verschillende modellen van economische groei moet ons 

toelaten verder op zoek te gaan naar een antwoord op onze onderzoeksvraag. Nu duidelijk is hoe 

deze modellen de invloed van diverse variabelen, en dus ook sociaal kapitaal, op economische 

groei nagaan, rijst de vraag wat het effect van sociaal kapitaal op groei kan zijn. Daarom geven 

we in volgend hoofdstuk een reeks empirische voorbeelden, waaruit moet blijken hoe andere 

studies omgaan met de relatie tussen sociaal kapitaal en economische groei. Zo moet duidelijk 

worden welk model het meest aangewezen is om de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn 

economische groei na te gaan, en welk model wij zullen hanteren in onze empirische oefening.  

                                                           
12 Dit sluit aan bij het onderscheid dat onder meer Lucas (1988, blz. 12) maakt tussen “level effects” en “growth 
effects”. Valdés (1999, blz. 170) spreekt over “trend lifting” en “trend tilting”. 
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Hoofdstuk 3 
 

Sociaal kapitaal en economische groei:  

voorbeelden van empirie 
 

1. INLEIDING 

 

De twee vorige hoofdstukken vormden de bouwstenen voor het beantwoorden van onze 

onderzoeksvraag. Het eerste hoofdstuk gaf aan wat sociaal kapitaal betekent. In het tweede 

hoofdstuk werden de twee belangrijke theorieën van economische groei besproken. We toonden 

daarbij dat sociaal kapitaal tot positieve (en negatieve) uitkomsten kan leiden en gaven aan hoe 

sociaal kapitaal in het neoklassieke model of in een endogeen groeimodel te integreren valt.  

In dit hoofdstuk beschouwen we een aantal empirische studies die in meer of mindere mate 

onderzocht hebben wat de relatie is tussen sociaal kapitaal en economische groei.  

Sectie 2 gaat dieper in op wat de literatuur ons vertelt over de relatie tussen sociaal kapitaal en 

economische groei, en vormt dan ook de kern van dit hoofdstuk. Dit moet ons in staat stellen een 

duidelijker beeld te geven hoe wij de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn economische 

groei kunnen nagaan. In sectie 3 behandelen we summier het (al dan niet reële) probleem van de 

afname van sociaal kapitaal. Sectie 4 vormt het besluit.  

 

2. SOCIAAL KAPITAAL EN ECONOMISCHE GROEI 

 

2.1. Inleidend 

 

In het vorig hoofdstuk zagen we dat sociaal kapitaal economische effecten met zich mee kan 

brengen, en zo een (directe) invloed kan hebben op de economische prestaties van een land. Er 

bestaan verschillende studies die op het macroniveau de impact van sociaal kapitaal nagaan. 

Vaak echter onderzoeken deze studies de gevolgen van sociaal kapitaal in een bepaalde situatie 

en zijn het dus casestudies. Narayan en Pritchett (1999) bijvoorbeeld stellen via enquêtes bij 

gezinnen in Tanzania vast dat sociaal kapitaal de inkomens van deze gezinnen positief 

beïnvloedt. Uphoff (2000) onderzoekt hoe de organisatie van landbouwers in Sri Lanka de 

efficiëntie van bestaande irrigatiesystemen kan verhogen. Rose (1999) argumenteert dat de 

informele netwerken in Rusland een manier zijn voor de burgers om om te gaan met een slecht 
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functionerend overheidsapparaat. Hij beschrijft dit als de “hour-glass society” (Narayan, 1999, 

blz. 31). Grootaert en van Bastelaer (2001, blz. 11-14) geven een hele reeks voorbeelden van 

studies waar lokaal sociaal kapitaal zorgt voor directe inkomenswinsten en een betere 

voorziening van diensten. De manier waarop dit gebeurt, hebben we behandeld in hoofdstuk 2.  

 

We kunnen hier nog een ruim aantal voorbeelden geven waar sociaal-economische uitkomsten 

van sociaal kapitaal of het effect op overheidsprestaties bestudeerd worden  (zie ook Durlauf, 

2001; Guiso et al., 2000; Knack, 2002; Ostrom, 1999). Aangezien onze interesse echter uitgaat 

naar de relatie tussen sociaal kapitaal en economische groei beschouwen we in dit deel een aantal 

empirische studies ter zake. Deze hebben voor het merendeel betrekking op een cross-sectie van 

landen. We zullen vaststellen dat de meeste empirische studies gebruik maken van 

econometrische “cross-country analyses” waarbij indicatoren die de economische prestatie 

aangeven (BBP en dus ook groei) geregresseerd worden op “conventionele groeideterminanten 

en maatstaven voor sociaal kapitaal” (Grootaert en van Bastelaer, 2001, blz. 15).   

In deze sectie zal ook het belang van hoofdstuk 2 naar voren komen. De meeste empirische 

studies baseren zich immers op een economisch groeimodel bij hun onderzoek. We kunnen 

bijgevolg nagaan welke theorie van economische groei het meest aangewezen is voor ons om de 

invloed van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei te onderzoeken. 

 

We moeten er vooreerst op wijzen dat het meten van sociaal kapitaal niet eenvoudig is. Baron et 

al. (2000) spreken over “measurement challenges” waarmee wetenschappers bij de meting van 

sociaal kapitaal geconfronteerd worden. Het gebrek aan een vaste, welomlijnde definitie 

impliceert dat er geen algemeen aanvaarde manier bestaat om het niveau van sociaal kapitaal te 

bepalen. Aangezien zowat elke auteur zijn of haar eigen definitie voor sociaal kapitaal hanteert, 

leidt dit tot zeer uiteenlopende visies op wat als indicator(en) voor sociaal kapitaal moet(en) 

weerhouden worden. 

In de studies die we hieronder bespreken, zien we dan ook dat sommige verschillen in hun 

‘meting’ van sociaal kapitaal. Grootaert (1998, blz. 14) toont een ganse reeks van verschillende 

indicatoren die gebruikt worden in diverse studies om het effect van sociaal kapitaal op groei na 

te gaan. Dit lijkt kenmerkend voor de empirische literatuur omtrent sociaal kapitaal, en is te 

wijten aan het ontbreken van een klare definitie. Toch zullen we trachten op zoek te gaan naar 

wat de meest aangewezen indicator(en) is (zijn) om de invloed van sociaal kapitaal op groei na te 

gaan. Dit is van belang voor onze empirische oefening. 
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Sociaal kapitaal is daarenboven zeer moeilijk ‘direct’ te meten, een eigenschap die het deelt met 

menselijk kapitaal. Men doet daarom meestal een beroep op “proxy-indicatoren” (Grootaert en 

van Bastelaer, 2001, blz. 9; Narayan, 1999, blz. 20). Deze proxy-indicatoren mogen natuurlijk 

niet verward worden met sociaal kapitaal zelf. Grootaert en van Bastelaer (2001, blz. 23) delen 

deze proxy-indicatoren op in drie soorten: lidmaatschap van lokale verenigingen en netwerken, 

indicatoren van trust en “het aanhangen van normen”, en een indicator van collectieve actie. Het 

meten van sociaal kapitaal aan de hand van zulke “input indicatoren” is erg vergelijkbaar met 

menselijk kapitaal (Grootaert en van Bastelaer, 2001, blz. 22-23). Menselijk kapitaal wordt vaak 

gemeten aan de hand van maatstaven die aangeven hoe menselijk kapitaal verworven wordt, 

zoals bijvoorbeeld het aantal jaren scholing.  

Bovenstaande proxy-indicatoren vertonen een sterke gelijkenis met wat wij als ‘bronnen’ 

gedefinieerd hebben in hoofdstuk 1. Deze bronnen geven aan hoe sociaal kapitaal tot stand komt 

of gevormd wordt. Het lijkt voor ons dan ook -naar analogie met menselijk kapitaal- consistent 

dat sociaal kapitaal gemeten wordt aan de hand van zulke input indicatoren. We zullen derhalve 

zien dat de meeste studies in zekere zin onder te brengen zijn volgens de opdeling van Grootaert 

en van Bastelaer (2001). 

 

2.2. Voorbeelden van empirie 

 

 In deze sectie bespreken we diverse empirische studies die de invloed van sociaal kapitaal op 

economische groei onderzocht hebben. We moeten erop wijzen dat we hier niet alle bijdragen ter 

sprake brengen, maar wel de voornaamste en voor ons meest relevante. Tabel 3 aan het einde 

van deze sectie geeft een overzicht van deze empirische studies. 

Een basiswerk voor het onderzoek naar de impact van sociaal kapitaal op economische groei, is 

de studie van Knack en Keefer (1997). Zij maken gebruik van data uit de World Values Surveys 

(WVS)13 om de invloed van sociaal kapitaal op economische groei voor 29 landen na te gaan. Ze 

gebruiken hiervoor twee indicatoren: trust en “civic norms”. De trustwaarden voor elk land 

worden berekend als het percentage van de respondenten die “most people can be trusted” 

antwoorden op de vraag of men mensen eerder kan vertrouwen of men juist voorzichtig moet 

zijn in de omgang met mensen (Knack en Keefer, 1997, blz. 1256). De indicator “civic norms” 

wordt bepaald door de antwoorden op 5 vragen of verschillende vormen van bedrog te 

                                                           
13 De WVS bestaan uit data van enquêtes, uitgevoerd bij ongeveer 1000 personen in elk van de opgenomen landen. 
Ze vonden plaats in 1981, in 1990-1991, in 1995-1996 en nu ook in 1999-2001. Knack en Keefer (1997) maken 
gebruik van data uit de eerste enquêtes. 
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rechtvaardigen zijn, en moet een idee geven van de sterkte van “norms of civic cooperation” 

(Knack en Keefer, 1997, blz. 1256). Tabel 1 toont de waarden voor trust en “civic norms” die 

door Knack en Keefer (1997) gebruikt werden14. We zien dat trust redelijk grote verschillen over 

landen kan vertonen, met een maximale waarde van 61.2% en een minimale waarde van 6.7%.  

De variabele “civic norms”, die uitgedrukt staat in een schaal met 50 als maximale waarde, 

vertoont veel minder variatie. Dit, in combinatie met de grotere aandacht voor trust in de 

literatuur (cf. infra), maakt dat Knack en Keefer (1997) trust als belangrijkste indicator voor 

sociaal kapitaal hanteren. De 29 landen die gebruikt werden zijn allen markteconomieën waarvan 

slechts enkele niet-ontwikkelde landen (Knack en Keefer, 1997, blz. 1255). 

 

Tabel 1 Data voor trust en “civic norms”  

Land Trust “Civic norms” Land Trust “Civic norms”
Noorwegen 61.2 40.75 India 34.3 42.65 
Finland 57.2 40.64 Oostenrijk 31.8 41.45 
Zweden 57.1 41.57 Zuid-Afrika 30.5 36.99 
Denemarken 56.0 40.34 België 30.2 38.08 
Canada 49.6 39.74 Duitsland 29.8 39.5 
Australië 47.8 38.27 Argentinië 27.0 39.5 
Nederland 46.2 38.36 Italië 26.3 41.23 
USA 45.4 40.55 Frankrijk 24.8 36.26 
UK 44.4 40.07 Nigeria 22.9 39.19 
Zwitserland 43.2 40.89 Chili 22.7 36.80 
Ijsland 41.6 41.07 Portugal 21.4 36.89 
Japan 40.8 41.79 Mexico 17.7 34.55 
Ierland 40.2 37.51 Turkije 10.0 42.43 
Zuid-Korea 38.0 39.64 Brazilië 6.7 37.58 
Spanje 34.5 38.75    
Bron: Knack en Keefer (1997) 
Noot: Trust staat uitgedrukt in %; “Civic norms” in een schaal met 50 als maximum (een hogere 
waarde wijst op meer samenwerking) 
 

Knack en  Keefer (1997) testen dan de impact van trust en “civic norms” op groei- en 

investeringsgraden voor de periode 1980-1992. Zij doen dit analoog aan Barro (1991) -zoals 

gezien in vorig hoofdstuk- en nemen dus, naast de sociaal kapitaal-indicatoren TRUST en 

CIVIC, variabelen op voor menselijk kapitaal (PRIM60 en SEC60, die het aantal ingeschreven 

leerlingen in de lagere en secundaire school in 1960 aanduiden), alsook het initieel inkomen per 

capita GDP80 als verklarende variabelen (ook het prijsniveau van investeringsgoederen ten 

opzichte van de VS, PI60, wordt opgenomen).  

                                                           
14 De data die wij in hoofdstuk 4 zullen gebruiken, bevatten ook de jaren 1995-96, en verschillen aldus van deze in 
Tabel 1. In Bijlage 2 worden deze waarden, voor de landen die wij in onze steekproef opnemen, getoond. 
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Ze schatten dan ook volgende vergelijking: 

    GROEI80-92 = α + β1GDP80 + β2PRIM60 + β3SEC60 + β4PI60 + β5TRUST + β6CIVIC + ε. 

 

Om het probleem van omgekeerde causaliteit te vermijden, meten zij de groei van de periode 

1980-1992 volgend op de periode waarin trust en “civic norms” gemeten werden. Knack en 

Keefer (1997) vinden een positieve en significante relatie tussen trust en groei, en “civic norms” 

en groei in de periode 1980-1992. Een stijging van 12% in trust komt overeen met een stijging in 

de jaarlijkse inkomensgroei van ongeveer 1%-punt (Knack, 1999, blz. 17). Zij bekomen 

eveneens conditionele convergentie, wat de voorspellingen van het neoklassiek model bevestigt. 

Knack en Keefer (1997, blz. 1263) merken op dat wanneer de variabelen voor menselijk kapitaal 

niet opgenomen worden in de regressievergelijking, men grotere coëfficiënten voor de sociaal 

kapitaal-variabelen bekomt. Sociaal kapitaal beïnvloedt met andere woorden de accumulatie van 

menselijk kapitaal, wat verwijst naar het indirecte effect van sociaal kapitaal op groei dat we in 

vorig hoofdstuk aanhaalden. 

Endogeniteitsproblemen worden opgelost aan de hand van Two Stage Least Squares (2SLS) met 

etnische homogeniteit en het aantal rechtenstudenten15 als instrumentvariabelen voor trust. Ook 

dan blijft TRUST een significante groeivoorspeller (Knack en Keefer, 1997, blz. 1262).16  

 

Belangrijk is dat Knack en Keefer (1997, blz. 1257) de geldigheid van hun data aantonen. Het 

blijkt immers dat trust gecorreleerd is (r = 0.67) met het aantal portefeuilles (die $50 bevatten) 

die in een experiment ‘verloren’ waren en toch volledig intact teruggebracht werden naar de 

eigenaars uit verschillende landen Bovendien betekent de hoge correlatie van trust met de 

teruggebrachte portefeuilles en de lage correlatie met trust in familieleden dat de indicator voor 

trust die zij gebruiken verwijst naar “generalized trust” en niet naar “specific trust” (Knack en 

Keefer, 1997, blz. 1258). Hetzelfde geldt voor “civic norms”.  

We zien dat ook andere studies deze trust-maatstaf als indicator gebruiken. Meer zelfs, het lijkt 

dat trust een erg goede proxy is om de invloed van sociaal kapitaal op economische groei na te 

gaan.  

 

                                                           
15 Knack en Keefer (1997,  blz. 1262) veronderstellen een negatieve relatie tussen trust en het aantal rechten-
studenten. Minder trust, meer misdaad en diens meer zouden immers tot een hogere vraag naar advocaten leiden. 
16 Durlauf (2002, blz. 476) wijst erop dat het mogelijk is dat de gevonden effecten van sociaal kapitaal het resultaat 
zijn van “omitted variables” die causaal relevant zijn voor groei en gecorreleerd zijn met de sociaal kapitaal-
variabelen. 
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Zak en Knack (2001) breiden de trustwaarden van Knack en Keefer (1997) uit tot 41 landen door 

ook van een volgende “WVS-survey wave” gebruik te maken. Ook zij gebruiken typische Barro-

regressies om het effect van de trustvariabele op groei van 1970 tot 1992 na te gaan. 

Controlerend voor andere variabelen bekomen ze dat een stijging van 15% in trust zorgt voor een 

toename van 1%-punt in groei, en bevestigen zo de resultaten van Knack en Keefer (1997). La 

Porta et al. (1997) vinden een positieve correlatie tussen dezelfde trustvariabele en groei over de 

periode 1970-1993 voor 40 WVS-landen (waaronder nu wel enkele planeconomieën). Hjerppe 

(1998) verkrijgt dat zijn trust-index (gebaseerd op de WVS) statistisch significant is voor 

economische groei in een steekproef van 27 landen. Hij vindt dat trust de investeringen 

beïnvloedt en zo de groei. Moesen et al. (2000) bekomen een positieve relatie tussen een 

vergelijkbare trustvariabele (gebaseerd op de European Value Study in plaats van de WVS) en 

inkomensgroei per capita in de periode 1990-1995. Helliwell (1996) daarentegen vindt een 

negatief effect van trust op groei voor 17 OESO-landen. De interactieterm (initieel inkomen per 

capita maal trust) die Knack en Keefer (1997, blz. 1260) berekenen, geeft aan dat de impact van 

trust op groei groter is voor arme landen. Dit wijst erop dat trust belangrijker is waar het 

rechtssysteem en financiële markten niet zo ontwikkeld zijn17. Zo is de impact van trust mogelijk 

kleiner in OESO-landen wat het resultaat van Helliwell voor een stuk verklaart (Temple, 2001, 

blz. 87). Daarbij komt nog dat Helliwell (1996) de productiviteitsgroei als maatstaf voor 

economische groei en een erg kleine steekproef gebruikt, wat het resultaat beïnvloedt. 

 

Whiteley (2000, blz. 450) gaat het effect van sociaal kapitaal op economische groei na aan de 

hand van een neoklassiek model. Naar analogie met vergelijking (6) uit vorig hoofdstuk, schat 

Whiteley (2000) volgende vergelijking:   

ln (Y/L) = α + β1 ln (investeringsquote vast kapitaal) + β2 ln (bevolkingsgroei) +  

     β3 ln (voorraad menselijk kapitaal) + β4 

                                                          

ln (voorraad sociaal kapitaal)  + 

    β5 ln (initieel  BBP/capita)  + ε. 

Als maatstaf voor sociaal kapitaal gebruikt Whiteley (2000, blz. 453) drie trust-variabelen voor 

34 landen uit de WVS. Dit zijn antwoorden op vragen naar hoe groot het vertrouwen in 

familieleden is, het vertrouwen in je eigen volk en vertrouwen in het algemeen18. Het blijkt dat 

de investering in fysiek kapitaal, menselijk kapitaal, het initieel BBP/capita en sociaal kapitaal 

 
17 Bemerk het gevaar van een “low-trust poverty trap”: wanneer trust laag is, valt de groei stil (Zak en Knack, 2001, 
blz. 311). 
18 Dit ‘vertrouwen in het algemeen’ komt overeen met de trust-variabele die onder meer Knack en Keefer (1997) 
gebruiken. 
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allen significante determinanten zijn van economische groei voor de periode 1970-1992 

(Whiteley, 2000, blz. 456). Consistent met het neoklassieke model zien we bijgevolg 

conditionele convergentie tussen arme en rijke landen. Whiteley (2000, blz. 457) besluit dat trust 

in de maatschappij bevorderlijk is voor de economische groei.  

Ook na het toevoegen van controlevariabelen (een maatstaf voor de openheid van de economie, 

een variabele die culturele waarden aangeeft en volgens Granato et al. (1996) positief significant 

is voor groei, en enkele politieke variabelen) blijft sociaal kapitaal een significante factor voor 

het verklaren van economische groei (Whiteley, 2000, blz. 457). Analoog aan Knack en Keefer 

(cf. supra) maakt Whiteley (2000, blz. 458-459) ook éénmalig gebruik van trust-data die 

gemeten zijn vóór de overige data. Zo wordt het probleem van omgekeerde causaliteit (meer 

groei leidt tot meer trust) vermeden. Nog steeds is sociaal kapitaal een significante (en dus ook 

causale) groeivoorspeller (Whiteley, 2000, blz. 459). 

 

We stelden vast in hoofdstuk 1 dat trust een belangrijke component is van sociaal kapitaal. 

Tegelijk tonen verscheidene studies aan dat trust en dus sociaal kapitaal een invloed heeft op 

economische groei. Daarom hebben verschillende auteurs onderzocht wat de determinanten van 

trust zijn. La Porta et al. (1997) stellen immers dat trust niet volledig exogeen is. Empirisch 

onderzoek leert hen dat trust lager is in landen met dominante hiërarchische religies (La Porta et 

al., 1997, blz. 337). Deze verhinderen namelijk de vorming van horizontale netwerken (cf. 

hoofdstuk 1). Zak en Knack (2001) vinden in hun model dat formele of informele instituties trust 

positief beïnvloeden, maar trust afneemt bij een meer heterogene bevolking. De voorspellingen 

van hun model worden bevestigd door hun resultaten, al blijft er onduidelijkheid over de richting 

van de causaliteit (Zak en Knack, 2001, blz. 314). Knack en Keefer (1997) bekomen dat 

instituties en inkomensgelijkheid trust positief, en etnische en linguïstische verschillen trust 

negatief beïnvloeden. Groepslidmaatschap is echter niet gecorreleerd met trust. Ook Claibourn 

en Martin (2000) vinden geen invloed van groepslidmaatschap op trust, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Putnam (1993a) en Knack (2003). De vraag is dan of lidmaatschap van organisaties 

(als indicator van sociaal kapitaal) een impact heeft op de economische groei.  

 

Knack (2003) onderzoekt wat het effect is van lidmaatschap van organisaties op de economische 

groei van landen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van WVS-data. Hierbij wordt aan 

respondenten gevraagd of ze lid zijn van één of meerdere verschillende (uiteenlopende soorten) 

organisaties. Knack (2003) berekent dan het gemiddeld aantal lidmaatschappen van een groep 

per respondent, standaardiseert daarna deze waarden om verschillen tussen de drie WVS-
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enquêtes weg te werken, en bekomt zo één cijfer per land voor de periode 1981-199519. Dit geeft 

dan een beeld van de intensiteit van de participatie van burgers (Shleifer, 1997, blz. 396). 

Aangezien dit berekend werd voor elk land waarvoor WVS-waarden beschikbaar bleken, 

ontstaat zo de variabele GROUPS, met één waarneming voor elk van de 40 landen20. Tabel 2 

geeft deze waarden weer. Ook de waarden voor de Putnam-GROUPS en Olson-GROUPS vinden 

we in Tabel 2. Deze worden bekomen door enkel het lidmaatschap van organisaties te 

beschouwen die ofwel eerder sociale doelstellingen hebben zoals jeugdbewegingen of sportclubs 

(zogenaamde “Putnam-groepen”), ofwel organisaties waar een groter gevaar van rent-seeking 

bestaat zoals vakbonden of politieke partijen (zogenaamde “Olson-groepen”). 

 

Tabel 2 Data voor GROUPS en Olson- en Putnam-GROUPS 

Land Groups Olson-
groups 

Putnam-
groups 

Land Groups Olson-
groups 

Putnam-
groups 

Argentinië 0.69 0.27 0.18 Japan 0.62 0.22 0.22 
Australië 2.15 0.85 0.62 Korea 1.10 0.34 0.21 
Bangladesh 1.69 0.46 0.63 Letland 0.79 0.18 0.46 
België 1.20 0.53 0.24 Mexico 1.33 0.46 0.35 
Brazilië 1.33 0.378 0.44 Nederland 2.29 0.88 0.31 
Bulgarije 0.45 0.11 0.28 Noorwegen 1.81 0.65 0.69 
Canada 1.73 0.70 0.32 Oostenrijk 1.11 0.37 0.37 
Chili 1.14 0.37 0.27 Peru 1.31 0.41 0.38 
China 0.8 0.29 0.42 Philipijnen 0.91 0.24 0.29 
Colombia 1.10 0.27 0.39 Portugal  0.64 0.30 0.14 
Denemarken 1.71 0.60 0.64 Roemenië 0.42 0.08 0.24 
Dominic.Rep. 2.44 0.64 0.95 Spanje 0.71 0.226 0.15 
Estland 0.76 0.23 0.40 Turkije 0.43 0.12 0.33 
Finland 1.12 0.38 0.39 UK  1.38 0.51 0.33 
Frankrijk 0.73 0.6 0.15 Uruguay 0.91 0.27 0.34 
Hongarije 0.73 0.14 0.40 USA 2.64 0.83 0.72 
Ierland 1.29 0.56 0.21 Venezuela 1.36 0.41 0.46 
Ijsland 2.67 0.93 0.83 Zuid-Afrika 1.87 0.58 0.42 
India 1.05 0.29 0.55 Zweden  1.85 0.60 0.68 
Italië 0.64 0.23 0.17 Zwitserland 1.71 0.72 0.43 
Bron: Knack (2003) 
 

Knack (2003, blz. 347-351) schat dan het effect van lidmaatschap van organisaties op groei voor 

de periode 1980-1998. Ook hier worden variabelen voor menselijk kapitaal en investeringen, het 

initieel inkomensniveau en andere controlevariabelen opgenomen. Daaruit blijkt dat de variabele 

GROUPS niet significant is voor economische groei. Knack (2003) stelt dat dit mogelijk te 

                                                           
19 Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen we naar Knack (2003, blz. 345-347). 
20 We merken op dat de correlatie tussen deze variabele en de trustwaarden die we in hoofdstuk 4 hanteren 0.45 is. 

 54



wijten is aan de negatieve effecten –beschreven door Olson (1982)- die de positieve effecten van 

Putnam (1993a) te niet doen (cf. de tegenstelling Olson-Putnam die we in hoofdstuk 1 

bespraken). Deze hypothese wordt getest door een onderscheid te maken tussen “Putnam-

groepen” en “Olson-groepen”, zoals we die hoger definieerden. Zijn hypothese wordt evenwel 

empirisch niet bevestigd.  

Knack en Keefer (1997, blz. 1271-1274) stelden reeds eerder vast, opnieuw via Barro-regressies, 

dat lidmaatschap van een groep geen significante determinant is van economische groei. Het 

opsplitsen in Olson- en Putnamgroepen biedt ook hier geen soelaas. Ook bij Hjerppe (1998) is de 

participatie-index niet significant voor groei. Helliwell (1996) tenslotte vindt een significante 

negatieve relatie tussen productiviteitsgroei en lidmaatschap van organisaties voor 17 OESO-

landen in de periode 1962-1990. Putnam (1993a) daarentegen vindt wel een positieve relatie 

tussen lidmaatschap van een organisatie en de groei van de Italiaanse regio’s.  

Het is bijgevolg niet even duidelijk wat nu het eigenlijke effect is van lidmaatschap van 

organisaties op groei. Wellicht vinden we daarom ook minder studies die groepslidmaatschap als 

een indicator aanduiden om de invloed van sociaal kapitaal op groei na te gaan (dit in contrast 

met Grootaert en van Bastelaer (2001) die lidmaatschap in verenigingen als een proxy-indicator 

beschouwen).  

 

De studies die we tot hiertoe besproken hebben, gebruikten trust en/of lidmaatschap van een 

organisatie als indicator voor sociaal kapitaal. Er bestaan echter ook studies die anders te werk 

gaan. Zo zijn er verscheidene studies die gebruik maken van een combinatie van sociaal kapitaal-

indicatoren en deze samenbrengen in een soort van sociaal kapitaal-index. Knack (2002, blz. 9-

12) construeert zijn sociaal kapitaal-index door het gemiddelde te nemen van drie sociaal 

kapitaal-indicatoren. Paxton (1999) onderzoekt de afname van sociaal kapitaal aan de hand van 

trust of lidmaatschap van organisaties, maar combineert deze ook in een index als een maatstaf 

voor sociaal kapitaal. Helliwell (1996) maakt eveneens een gewogen combinatie van trust en 

lidmaatschap van organisaties om een sociaal kapitaal-maatstaf te bekomen.  

Daarnaast bestaan er ook studies die op een nog andere manier de relatie tussen sociaal kapitaal 

en economische groei exploreren. We bespreken hier het werk van Temple en Johnson (1998), 

en Helliwell en Putnam (1999). 
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De studie van Temple en Johnson (1998) verschilt van de vorige in die zin dat de auteurs niet de 

term ‘sociaal kapitaal’ gebruiken, maar wel “social capability”. Dit is iets ruimer dan sociaal 

kapitaal en beschouwt meer sociaal-economische ontwikkeling als geheel. Zij hanteren “social 

capability” omdat data voor sociaal kapitaal, zoals de WVS-data (cf. supra), vaak niet 

beschikbaar zijn voor ontwikkelingslanden (Temple, 1998, blz. 322)21. Temple en Johnson 

(1998) benaderen “social capability” met de Adelmann-Morris (AM) index, ontwikkeld door 

deze economen in de jaren ’6022. De AM-index gebruiken zij dan als een “proxy” voor sociaal 

kapitaal, wetende dat deze index “ruimere aspecten van de maatschappij” vat dan sociaal 

kapitaal (Temple, 1998, blz. 325).  

Temple en Johnson (1998, blz. 973-975) schatten het effect van deze maatstaf op groei in de 

periode 1960-1985 voor 60 minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, volgens de 

regressievergelijking die MRW (1992) hanteren (cf. hoofdstuk 2). Ze vinden een positieve en 

significante relatie met groei. Ze bekomen dat -over een periode van 25 jaar- een stijging met één 

standaardafwijking in deze variabele de jaarlijkse groeivoet zou verhogen met 1.8% (Temple en 

Johnson, 1998, blz. 974). De coëfficiënt voor het initieel inkomen per capita is steeds negatief, 

wat het bestaan van conditionele convergentie bevestigt. Wanneer men controleert voor fysieke 

investering, scholing en regionale dummy’s, is het effect van de AM-index zwakker. Omdat het 

directe effect van de index op groei dus zwakker is, kan dit erop wijzen dat “social 

arrangements” niet alleen rechtstreeks via het “technologiekanaal” werken (Temple en Johnson, 

1998, blz. 975). Dit verwijst naar het indirecte effect van sociaal kapitaal op groei. 

 

De methode van Temple en Johnson (1998) werd bekritiseerd omdat de AM-index eerder 

economische indicatoren bevat in plaats van sociale indicatoren (Narayan, 1999, blz. 21). 

Daarom behouden Temple en Johnson (1998, blz. 976-980) vijf sociale indicatoren van de AM-

index die de verschillen in “social arrangements” het beste vatten. Vier daarvan blijken een 

statistisch significante relatie te hebben met groei. Dit bevestigt hun stelling dat men betere 

groeivoorspellingen bekomt wanneer men gebruik maakt van benaderingen van “social 

arrangements” (Temple en Johnson, 1998, blz. 979). Bovendien blijkt dat hun indicatoren 

gecorreleerd zijn met de trust-data uit de WVS, ondanks dat beide steekproeven verschillen 

(Temple en Johnson, 1998, blz. 985).  

                                                           
21 Temple (1998) hanteert de methode van Temple en Johnson (1998) in het bijzonder om de groei van Afrikaanse 
landen te onderzoeken. 
22 De AM-index bestaat uit gegevens van sociale, politieke en economische indicatoren voor 74 ontwikkelings-
landen in de periode 1957-1962. 
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Hoewel “social capability” niet helemaal hetzelfde is als sociaal kapitaal en de AM-index ruimer 

is dan de meeste sociaal kapitaal-indicatoren, behandelden we hier toch het werk van Temple en 

Johnson (1998). De nauwe relatie met andere studies omtrent sociaal kapitaal en de beperkte 

definitieverschillen met sociaal kapitaal maken immers dat het besluit dat “social capability” een 

invloed heeft op groei een ondersteuning vormt voor de stelling dat sociaal kapitaal economische 

groei beïnvloedt. 

 

Helliwell en Putnam (1999) onderzoeken of de stelling van Putnam (1993a), namelijk dat sociaal 

kapitaal een rol speelt in de verklaring van groeiverschillen tussen Italiaanse regio’s, opgaat. We 

bespreken hier eerst de hypothese van Putnam (1993a) grondiger.  

Putnam (1993a) stelde vast dat Noordelijk Italië rijker is dan het Zuiden. Dit zou te wijten zijn 

aan verschillen in de maatschappijstructuur tussen beide regio’s en verschillen in de omvang van 

de “civic community”, de betrokkenheid van burgers en overheidsefficiëntie (Helliwell en 

Putnam, 1999, blz. 253). Evenzeer ziet men een divergentie in inkomensniveaus vanaf de jaren 

’80. Dit zou te wijten zijn aan de institutionele hervormingen vanaf 1970 waardoor regionale 

overheden meer macht kregen. Het bleek dat sommige van deze overheden faalden (inefficiëntie, 

corruptie) en andere succesvol waren (Putnam, 1993b, blz. 36). Beide verschillen hangen in 

grote mate samen met het sociaal kapitaal in die regio’s, die veeleer “civic communities” zijn 

dan andere “uncivic” regio’s (Putnam, 1993b, blz. 36).  

 

Putnam (1993a) onderzoekt hoe men die verschillen kan meten en wat hun invloed is op de 

overheidsprestaties en de groei. Hij gebruikt hiervoor drie soorten variabelen: “civic 

community”, de institutionele prestatie, en de tevredenheid van burgers. “Civic community” is 

een samengestelde index van 4 indicatoren: het lezen van kranten, het aantal sport- en culturele 

organisaties, de opkomst bij verkiezingen en “preference voting”, wat een benadering is voor 

cliëntelistische netwerken die negatief zijn voor sociaal kapitaal (Putnam, 1993a, blz. 91-95). De 

institutionele prestatie omvat 12 aparte indicatoren die in één index geaggregeerd worden 

(Putnam, 1993a, blz. 65-75). De tevredenheid van burgers tot slot is gebaseerd op een enquête 

waarbij gevraagd werd hoe tevreden men is over de regionale overheid. Deze drie variabelen zijn 

vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Een ‘betere’ “civic community” leidt immers tot betere 

institutionele prestaties wat een grotere tevredenheid van de burgers impliceert (Helliwell en 

Putnam, 1999, blz. 256). 
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Helliwell en Putnam (1999) gaan dan na wat het effect is van deze drie variabelen op de 

economische groei van 20 Italiaanse regio’s in de periode 1950-1990. Omdat zij enkel deze 

variabelen en het initieel regionaal BBP/capita als verklarende variabelen opnemen, wijzen zij 

erop dat hun onderzoek een poging is om de totale directe en indirecte effecten van de 

verschillen in sociaal kapitaal te tonen, wetende dat deze in verschillende vormen (hogere 

investeringsgraden, meer scholing, ..) kunnen voorkomen (Helliwell en Putnam, 1999, blz. 258). 

We zagen reeds dat het opnemen van andere variabelen ervoor zorgt dat het geschat effect van 

sociaal kapitaal op groei afneemt, omdat het indirecte effect dan door deze andere variabelen 

gevat wordt. Door telkens maar één van de drie bovenstaande variabelen op te nemen, schatten 

Helliwell en Putnam (1999) het directe effect op groei.  

 

Helliwell en Putnam (1999, blz. 257-259) werken hiervoor de idee van “partiële conditionele 

convergentie” uit, waarbij institutionele verschillen tussen landen of regio’s de groeivoeten en 

inkomensniveaus beïnvloeden (bepaalde regio’s groeien sneller dan andere). Partiële 

conditionele convergentie impliceert dan volgende vergelijking 

  ln (Yi,t/ Yi,t-1) = δ(ln(gitY*/Yi,t-1)) + δit, 

waarbij Yi,t het reëel BBP per capita is voor regio i in jaar t. Wanneer het inkomen per capita in 

regio i minder is dan een fractie γi van het inkomen per capita in een ‘leidende’ regio Y*, dan zal 

de fractie δ  van de kloof elk jaar gedicht worden. Als de regiospecifieke groeivoet δit dezelfde is 

als in de leidende regio, dan zal het inkomensniveau per capita in regio i eventueel de fractie γi 

bereiken (Helliwell en Putnam, 1999, blz. 259). Dit wijst op partiële convergentie omdat het 

inkomensniveau in regio i altijd minder zal zijn dan in de leidende regio (als γi <1) omwille van 

institutionele of andere verschillen tussen de regio’s (Helliwell en Putnam, 1999, blz. 259). 

Dit in acht nemend, gebruiken Helliwell en Putnam (1999, blz. 259) volgende vergelijking om 

het effect van elk van de drie sociaal kapitaal-variabelen afzonderlijk op groei te schatten: 

 ln (Yi,t/ Yi,t-1) = a0 + a1 Civic + a2 ln(Yi,t-n) + εi, 

waarbij a0 = δ(ln(Y*)); a1 = δ(ln(gi)) + δi ; a2 = -δ ; en εi een storingsterm (normaal verdeeld en 

niet gecorreleerd met andere variabelen). In deze vergelijking staat Civic voor de variabele “civic 

community”, maar het kan dus ook één van de andere drie variabelen zijn.  
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Helliwell en Putnam (1999, blz. 260-261) vinden dat de drie indicatoren van sociaal kapitaal elk 

positief en significant zijn voor groei. Ook het convergentie-effect is steeds significant. Omdat 

de institutionele hervormingen (die zorgden voor betere instituties en zo groei bevorderden) 

plaatsvonden in de jaren ’70, is het zo dat, voor regio’s met meer sociaal kapitaal die een hogere 

groei kenden, de causaliteit loopt van sociaal kapitaal naar economische groei (Helliwell en 

Putnam, 1999, blz. 258). De regionale overheidshervormingen zijn dus voor een stuk 

verantwoordelijk voor de inkomensdivergentie in Italië vanaf de jaren ’80.  

 

In Tabel 3 op de volgende bladzijde geven we een overzicht van de empirische studies die we 

hierboven behandeld hebben. We geven telkens weer welk groeimodel de basis vormde, welke 

schattingsmethode(n) gehanteerd werd(en), welke indicatoren voor sociaal kapitaal gebruikt 

werden, wat het effect hiervan is op economische groei en of er conditionele convergentie 

optreedt, en voor welke periode en steekproef het onderzoek is uitgevoerd 
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Tabel 3 Overzicht van empirische studies 

Auteurs Model Schattings-

methode 

Sociaal kapitaal-

variabelen 

Resultaten voor economische 

groei 

Periode  en steekproef
(1 waarneming per land)

Knack en Keefer (1997) Neoklassiek 

Cf. Barro (1991)

OLS 

2SLS 

Trust (WVS) 

“Civic Norms” (WVS) 

Groepslidmaatschap(WVS)

Positief en significant/convergentie

Positief en significant/convergentie

Insignificant/convergentie 

1980-1992 

29 WVS-landen 

Zak en Knack (2001) Neoklassiek 

Cf. Barro (1991)

OLS 

2SLS 

Trust (WVS)  Positief en significant/convergentie 1970-1992 

41 WVS-landen 

La Porta et al. (1997) / OLS Trust (WVS) Positief en significant 1970-1993 

40 WVS-landen 

Hjerppe (1998) Neoklassiek 

Cf. MRW (1992)

OLS  Trust-index (WVS)

Participatie-index (WVS) 

Positief en significant 

Insignificant 

1990-1993 

27 WVS-landen 

Helliwell (1996)  / OLS Trust (WVS) 

Groepslidmaatschap(WVS)

Negatief en significant 

Negatief en significant 

1962-1990 

17 OESO- landen 

Moesen et al. (2000) Neoklassiek 

Cf. Barro (1991)

OLS 

2SLS 

Trust (EVS) 

 

Positief en significant 1990-1995 

28 Europese regio’s 

Whiteley (2000) Neoklassiek 

MRW (1992) 

OLS Trust (WVS) Positief en significant/convergentie 1970-1992 

34 WVS-landen 

Knack (2003) Neoklassiek 

Cf. Barro (1991)

OLS   Groepslidmaatschap(WVS) Insignificant/convergentie 1980-1998

38 WVS-landen 

Temple en Johnson 

(1998) 

Neoklassiek 

MRW (1992) 

OLS AM-index Positief en significant/convergentie 1960-1985 

60 landen 

Helliwell en Putnam 

(1999) 

Neoklassiek 

Cf. Barro (1991)

OLS 

2SLS 

3 sociaal kapitaal-

indicatoren 

Positief en significant/convergentie 1950-1990 

20 Italiaanse regio’s 

 



Tabel 3 toont aan dat door middel van een cross-sectie van landen of regio’s over een bepaalde 

tijdsperiode de invloed van sociaal kapitaal op (lange termijn) economische groei onderzocht 

werd. We bekomen een vrij eensluidend antwoord op onze onderzoeksvraag: sociaal kapitaal 

(met als indicator ‘trust’) blijkt overwegend een significant en positief effect te hebben op 

economische groei. We zagen dat zowat alle behandelde studies (ook zij die minder 

conventionele sociaal kapitaal-variabelen gebruiken, zoals de AM-index van Temple en Johnson 

(1998)) het neoklassiek model volgen om de invloed van sociaal kapitaal op economische groei 

na te gaan. Men gaat daarbij vaak het effect op groei na met Barro (1991) als ‘benchmark’. De 

endogene groeitheorie hebben we niet teruggevonden als kader voor het oplossen van onze 

onderzoeksvraag.  

 

We stellen vast dat de trust-variabele uit de WVS heel vaak gebruikt wordt als indicator voor 

sociaal kapitaal. Lidmaatschap van organisaties vinden we minder terug, wat onder meer te 

wijten kan zijn aan het overwegend insignificant effect dat men hiervoor terugvindt. Het lijkt dat 

trust inderdaad een goede ‘proxy’ is voor sociaal kapitaal, en de theoretisch positieve invloed 

van sociaal kapitaal op economische groei ook empirisch bevestigt. We merken echter op dat dit 

tevens een duidelijke beperking impliceert. De trust-variabele is gebaseerd op de WVS die niet 

voor alle landen beschikbaar zijn, en tevens niet voor elk land op eenzelfde tijdstip werden 

uitgevoerd. De landen waarvoor wel voldoende data beschikbaar zijn, zijn in de eerste plaats de 

meer ontwikkelde landen. Voor minder ontwikkelde of transitielanden is de dataset heel wat 

beperkter. Dit limiteert voor een stuk de waarde van de besproken schattingsresultaten. Een 

ander probleem waarmee een aantal studies te kampen hebben, is dat de groei over een ganse 

periode verklaard wordt door trustwaarden die enkel beschikbaar zijn in 1981 en 1990. Op die 

manier wordt trust een endogene variabele. In sommige studies wordt dit opgelost door slechts 

de groei te nemen van de periode die volgt op de periode waarin trust gemeten werd, of wordt 

geïnstrumenteerd voor trust. Hoewel trust wel redelijk stabiel blijkt te zijn, lijkt dit ons 

noodzakelijk voor betrouwbare resultaten.  Tot slot merken we op dat de behandelde studies ook 

allen OLS en 2SLS (wanneer gebruik gemaakt wordt van instrumentvariabelen) als 

schattingsmethode hanteren om het effect op groei te schatten. Dit is absoluut betrouwbaar en 

voor de hand liggend, maar heeft als nadeel dat landspecifieke effecten -die door de storingsterm 

gevat worden en bijgevolg gecorreleerd zijn met de andere opgenomen variabelen- niet in 

rekening gebracht worden. Dit kan de schattingsresultaten vertekenen. Een schatting met panel 

data laat dit wel toe. Daarom zullen we in onze eigen empirische bijdrage trachten ook deze 

schattingsmethode te gebruiken, met als doel meer accurate schattingsresultaten te bekomen. 
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3. AFNAME VAN SOCIAAL KAPITAAL  

 

In vorige sectie behandelden we de relatie tussen sociaal kapitaal en economische groei. 

Niettegenstaande een grote meerderheid van de studies omtrent sociaal kapitaal zich inlaat met 

de conceptuele discussie omtrent sociaal kapitaal en de diverse gevolgen op groei, 

overheidsefficiëntie en zo meer, zijn er ook  auteurs die de mogelijke daling van sociaal kapitaal 

in de maatschappij onder de loep nemen. Dit fenomeen werd door Putnam (1995; 2000; 2001) 

aangekaart voor de Verenigde Staten (VS). Daar dit niet de hoofdzaak vormt van dit hoofdstuk, 

vermelden we hier enkel de essentie van Putnam’s visie en geven kort enkele andere empirische 

studies weer. Voor een grondigere beschrijving verwijzen we naar de vermelde literatuur. 

 

Putnam (1993b) waarschuwde reeds voor een daling in het sociaal kapitaal-niveau in de VS. 

Putnam (1995; 2000) werkte deze idee uit en toonde aan dat de VS geconfronteerd wordt met 

een afname van sociaal kapitaal. Hij stelde vast dat het “civic engagement” in de VS over de 

jaren heen duidelijk is afgenomen (Putnam, 1995, blz. 66). Een lagere opkomst bij nationale 

verkiezingen, minder vertrouwen in de overheid, een daling van het lidmaatschap van diverse 

organisaties en een afname van het directe engagement in allerlei organisaties zijn kenmerkend 

voor de teloorgang van sociaal kapitaal. Putnam (2000) beschreef dit fenomeen als  “Bowling 

alone”. Putnam (1995) toont aan dat dit niet te wijten is aan een substitutie van traditionele 

vormen van organisaties door andere, nieuwe verenigingen, zoals sommige auteurs stellen. Er is 

wel degelijk sprake van een daling in sociaal kapitaal in de VS volgens Putnam (1995; 2000). 

Figuur 2 geeft een beeld van de afname van trust in de VS van 1960 tot 1999. Op de X-as staat 

de periode, de Y-as geeft de trustwaarden weer zoals gedefinieerd in sectie 2. De (zwarte) 

bolletjeslijn geeft de gemiddelde waarde voor volwassenen over de periode, de (grijze) lijn met 

driehoekjes de gemiddelde waarde voor studenten. 

De afbrokkeling van trust en het engagement in de gemeenschap verklaart Putnam (1995, blz. 

73-75) door een aantal factoren: de verhoogde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 

(meer werken betekent minder tijd voor het ‘bouwen’ van sociaal kapitaal), een hogere 

mobiliteit, een individualisering van de vrije tijd wat onder meer leidt tot meer televisie kijken23 

en bijgevolg minder mogelijkheden voor de vorming van sociaal kapitaal.  

 
                                                           
23 Internet lijkt voor Putnam veel minder een ‘gevaar’ te zijn dan televisie kijken (Sobel, 2002, blz. 141). 
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Figuur 2 Afname van trust in de VS 1960-1999 

 
Bron: Putnam (2001, blz. 124) 

 

De studie van OECD (2001) wijst ook de verhoogde instabiliteit in het familiale leven en de 

ontwikkeling van de welvaartsstaat, die voor meer sociale verplichtingen gezorgd heeft en zo de 

spontane solidariteit tussen mensen doet verminderen, als boosdoeners aan. Omdat dit alles de 

democratie en de levenskwaliteit in gevaar brengt, en het onderwijsniveau of de gezondheidszorg 

bedreigt, pleit Putnam (2000) voor een “call for action”, en dus voornamelijk een grotere 

“betrokkenheid van burgers” (Sobel, 2002, blz. 140-142).  

 

Costa en Kahn (2001) maken in hun empirische studie gebruik van een probit-analyse om de 

daling van sociaal kapitaal in de VS te onderzoeken voor de periode 1965-1998. Ze maken 

daarbij een onderscheid tussen sociaal kapitaal “geproduceerd” binnen en buiten het huis. Zij 

stellen dat de belangrijkste oorzaken voor de daling in sociaal kapitaal binnenshuis en 

buitenshuis respectievelijk een hogere participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt en een 

grotere heterogeniteit binnen de gemeenschap (vooral inkomensongelijkheid) zijn. De daling van 

sociaal kapitaal is echter niet zo problematisch als door Putnam (2000) gesteld  (Costa en Kahn, 

2001). Ook Paxton (1999) bekomt andere resultaten dan Putnam. Zij stelt wel een daling in haar 

sociaal kapitaal-maatstaf vast, maar deze is te wijten aan een daling in het trustniveau. Het aantal 

personen dat lid is van een organisatie is echter niet veranderd (Paxton, 1999). DeFilippis (2001) 

betwist eveneens Putnam’s stelling dat sociaal kapitaal afgenomen zou zijn. Voor een analyse 

van de vraag of er ook sprake is van een afname van sociaal kapitaal buiten de VS, verwijzen we 

naar onder meer OECD (2001) en Costa en Kahn (2001).  
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4. BESLUIT 

 

Dit hoofdstuk moest een verdere stap betekenen in het bekomen van een antwoord op onze 

onderzoeksvraag. Daarom hebben we uitgebreid een reeks empirische studies besproken die de 

relatie tussen sociaal kapitaal en economische groei onderzocht hebben. Deze gaven bijna alle 

aan dat sociaal kapitaal een positieve en significante invloed heeft op de (lange termijn) 

economische groei van landen. Het merendeel van de werken hanteerde bij de analyse een 

neoklassiek groeimodel, met vaak dezelfde terugkomende variabelen. We behandelden ook kort 

het fenomeen van de afname van sociaal kapitaal, en daarbij de essentie van Putnam’s stelling.  

 

Wetende hoe de beschreven empirische studies de invloed van sociaal kapitaal op groei nagaan, 

en wat de resultaten daarvan waren, gaan we in ons empirisch onderzoek op zoek naar een 

bevestiging of weerlegging hiervan. We zullen in het vierde hoofdstuk dan ook zelf trachten na 

te gaan wat de invloed is van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei. Hierbij zullen 

de theorie en methodes die in dit en vorige hoofdstukken uiteengezet werden, gebruikt en 

toegepast worden. 
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Hoofdstuk 4 
 

Sociaal kapitaal en economische groei:  

eigen empirisch onderzoek 

 
1. INLEIDING 
 

Dit hoofdstuk bouwt verder op de vorige hoofdstukken. De theorieën over economische groei en 

de wijze waarop het effect van bepaalde variabelen op groei geschat kan worden, worden hier 

dan ook in acht genomen. Nadat in het vorig hoofdstuk empirische studies gepresenteerd werden 

die de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei onderzoeken, trachten we 

hier zelf de invloed van sociaal kapitaal op groei na te gaan.  

Onze empirische bijdrage verloopt stapsgewijs. Sectie 2 maakt gebruik van Ordinary Least 

Squares (OLS) om het effect op groei voor een cross-sectie van landen na te gaan. Dit ligt in de 

lijn van de studies in hoofdstuk 3. In sectie 3 gaan we echter verder, en maken gebruik van panel 

data om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. Beide secties moeten ons een beeld geven van 

de impact van sociaal kapitaal op economische groei, en aldus het sluitstuk vormen van deze 

scriptie. Sectie 4 geeft het besluit van dit hoofdstuk.  

 

2. CONVENTIONELE METHODE: OLS 

 

In deze sectie gaan we het effect na van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei aan 

de hand van een klassieke regressie-analyse. Alvorens tot de eigenlijke schatting over te gaan, 

lichten we kort de gehanteerde methodologie toe en de data die werden gebruikt. Het effect van 

sociaal kapitaal op economische groei wordt dan geschat, al dan niet in combinatie met andere 

(controle)variabelen. 

 

2.1. Methodologie 

 

Hoofdstuk 3 leerde ons dat het overgrote deel van de empirische studies de invloed van sociaal 

kapitaal op economische groei onderzoeken consistent met het neoklassieke model. Men gaat 

daarbij meestal te werk zoals Barro (1991).  
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Sala-i- Martin (1997, blz. 178) geeft aan dat dit betekent dat cross-sectionele regressies van de 

volgende vorm geschat worden: 

y = α + β1x1 +  β2 x2 + ... + βn xn + ε, 

waarbij y de vector van economische groeivoeten is en x1, …, xn vectoren van verklarende 

variabelen die verschillen over diverse studies. 

Ook wij maken hier gebruik van een neoklassiek model om het effect op groei na te gaan. Dit 

betekent dat we uitgaan van de neoklassieke veronderstellingen, en we economische groei 

trachten te verklaren aan de hand van een aantal variabelen die typisch opgenomen worden in het 

neoklassieke model. Onze afhankelijke variabele is de gemiddelde jaarlijkse groei van het reëel 

BBP per capita over een bepaalde periode voor een cross-sectie van landen. Een eerste 

verklarende variabele die we beschouwen, is het initieel BBP per capita dat het convergentie-

idee (cf. hoofdstuk 2) weergeeft. Consistent met het neoklassieke model nemen we ook 

variabelen voor menselijk kapitaal en (investering in) fysiek kapitaal op als verklarende 

variabelen voor groei. Menselijk kapitaal benaderen we door het gemiddeld aantal jaren scholing 

van de bevolking van 25 jaar en ouder, naar analogie met onder meer Knack (1999, 2003) en Zak 

en Knack (2001). Voor fysiek kapitaal beschouwen we het procentueel aandeel van de 

investeringen in het reëel BBP per capita, zoals Barro (1991; 1999), MRW (1992) of Islam 

(1995). Data werden bekomen via de Penn World Tables (PWT) 6.1 (2002) en Barro en Lee 

(2000). Ook de bevolkingsgroei nemen we op als verklarende variabele. Dit verschilt met de 

meeste empirische studies over sociaal kapitaal, zoals gezien in hoofdstuk 3, maar sluit aan bij 

het neoklassieke model. Verschillend met MRW (1992) echter is dat we niet de groeivoet van de 

beroepsbevolking beschouwen, maar wel de groeivoet van de totale bevolking, zoals beschikbaar 

in de PWT 6.1 en analoog met onder meer Islam (1995) en Benhabib en Spiegel (1994).  

In Bijlage 1 worden de gebruikte variabelen nauwgezet omschreven. Bijlage 2 toont de data van 

de verschillende variabelen die opgenomen werden voor de weerhouden landen.  

 

Om de invloed van sociaal kapitaal te onderzoeken, hebben we nood aan variabelen die sociaal 

kapitaal ‘vatten’. We nemen bijgevolg variabelen op die sociaal kapitaal het beste benaderen. 

Vorig hoofdstuk maakte reeds duidelijk dat zowat alle studies trust als indicator voor sociaal 

kapitaal opnemen. Ook voor ons is het trustniveau in een land een relevante maatstaf voor het 

niveau van sociaal kapitaal in dat land. De trustwaarden worden voor elk land berekend als het 

percentage van de ondervraagden die antwoorden dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.  
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De data zijn afkomstig van de World Values Surveys (WVS) voor de jaren 1981, 1990 en 1995, 

en dit voor in totaal 59 landen24.  

We trachten sociaal kapitaal eveneens te benaderen aan de hand van het lidmaatschap van 

organisaties. Hiervoor maakten we gebruik van de variabele GROUPS die berekend werd door 

Knack (2003), eveneens op basis van de WVS. Vorig hoofdstuk gaf aan hoe deze variabele is 

samengesteld. Opnieuw verwijzen we naar Bijlage 1 voor een grondige omschrijving van deze 

variabele. 

 

De steekproef die wij hanteren, wordt gedetermineerd door de sociaal kapitaal-data.  

Enerzijds is niet altijd voor elk land een trustpercentage beschikbaar in ieder WVS-jaar (1981, 

1990 en 1995). Om betrouwbare resultaten te kunnen bekomen, nemen we enkel die landen op 

waarvoor minstens twee trustwaarnemingen beschikbaar zijn. Zo weerhouden we 37 landen.  

Anderzijds werd er slechts op drie verschillende tijdstippen een WVS-enquête uitgevoerd. 

Daarenboven is het tijdsverschil hiertussen verschillend (respectievelijk 9 jaar en 5 jaar). Om 

gelijke tijdsintervallen te hebben, beschouwen we telkens periodes van vijf jaar. Rekening 

houdend dat er drie WVS-enquêtes uitgevoerd werden, beschouwen we de periodes 1985 tot 

1990, 1990 tot 1995 en 1995 tot 2000. We veronderstellen dat trust in 1981 en 1985 weinig 

verschillen. Trust in het jaar 1981 en 1990 enerzijds, en trust in 1990 en 1995 anderzijds, zijn 

immers sterk gecorreleerd (een correlatie van respectievelijk 0.92 en 0.90). Dit wijst op een 

zekere stabiliteit over de tijd en laat ons bijgevolg toe het effect op groei na te gaan voor drie 

opeenvolgende vijfjaarlijkse periodes.  

 

We schatten aanvankelijk volgende vergelijking: 

   GROEI = α + β1 INITIEEL + β2 HUMANCAP + β3 INVEST + β4 BEVOLK + β5 TRUST + ε, 

 

met:   GROEI : gemiddelde jaarlijkse groei van het reëel BBP per capita, voor de periode  

1985-90, 1990-95 en 1995-2000; 

 INITIEEL: initieel reëel BBP per capita in respectievelijk 1985, 1990 en 1995; 

 HUMANCAP: gemiddeld aantal jaren scholing van de bevolking van 25 jaar en ouder,  

 in respectievelijk 1985, 1990 en 1995; 

 INVEST : procentueel aandeel van de investeringen in het reëel BBP per capita,  

gemiddelde over de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-2000; 

                                                           
24 Onze oprechte dank gaat hier uit naar dhr Knack voor het ter beschikking stellen van deze data. 
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BEVOLK: gemiddelde jaarlijkse groei van de bevolking, voor de periode 1985-90,  

1990-95 en 1995-2000; 

 TRUST: percentage van de mensen dat “most people can be trusted” antwoordt, voor het  

jaar 1981 (=1985), 1990 en 1995.  

 

Bovenstaande vergelijking wordt geschat aan de hand van Ordinary Least Squares (OLS). We 

gaan eerst na wat de invloed is van trust op groei, en nemen daarna ook lidmaatschap van 

organisaties en andere variabelen in onze groeiregressie op. 

 
2.2. Resultaten 

 

We schatten bovenstaande vergelijking voor de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-2000 via 

Pooled OLS, met behulp van Eviews 4.0. Tabel 4 vat de resultaten samen. 

 

Tabel 4 Groeiregressies voor de periode 1985-2000 

Vergelijking     1     2       3         4      
Methode  OLS  2SLS   OLS    2SLS   
Afh.var.     GROEI   
CONSTANTE -2.133   0.836    1.412*   1.578 
   (-1.624) (0.618)   (1.763)   (1.29) 
INITIEEL  -0.0002** -0.0002***  -0.00008  -0.0002** 
   (-3.22)  (-2.897)  (-1.467)  (-3.192) 
HUMANCAP   0.04   0.244  
   (0.221)  (1.197) 
INVEST   0.244***  0.085*      0.116** 
   (5.369)  (1.881)      (2.448) 
BEVOLK   0.165  -0.516      -0.88** 
   (0.39)  (-1.054)     (-2.539) 
TRUST   0.036   0.033    0.047*   0.037*  
   (1.539)  (1.372)   (1.92)   (1.682)   
Aantal landen   37  37   37     37  
Aantal obs.   73  71   80     75 
Adj. R²   31%  24%   3%     27% 
SEE   2.04  2.01   2.48     2.00 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes.  
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Vergelijking 1 geeft de OLS-schatting (na correctie voor heteroscedasticiteit) voor de periode 

1985-2000. Het significant negatieve teken voor INITIEEL bevestigt de hypothese van 

conditionele convergentie van het neoklassieke model. We zien ook dat investeringen de groei 

van een land positief beïnvloeden. De coëfficiënten voor menselijk kapitaal en bevolkingsgroei 

zijn echter niet significant. Belangrijk is dat TRUST wel positief, maar niet significant is. 

Wanneer BEVOLK niet wordt opgenomen, zoals de meeste empirische studies uit hoofdstuk 3, 

is TRUST wel significant op het 10%-niveau (niet weergegeven). 

Omdat de waarden voor HUMAN CAP en TRUST steeds in het begin van elke periode berekend 

werden, beschouwen we deze als gepredetermineerd en bijgevolg niet endogeen. De 

investeringen kunnen daarentegen wel endogeen zijn, daar de groei van een land de 

investeringen beïnvloedt. Dit impliceert een correlatie met de storingsterm en bijgevolg een 

vertekening van onze resultaten. We remediëren dit econometrisch probleem met behulp van 

Two Stage Least Squares (2SLS), waarbij de vertraagde van INVEST als instrument wordt 

gebruikt. We veronderstellen hier ook dat de bevolkingsgroei niet endogeen is. We gaan er 

immers van uit dat de tijdsperiode (5 jaar) waarin GROEI een effect zou kunnen hebben op de 

groei van de bevolking te kort is25. Vergelijking 2 geeft de 2SLS-schatting weer. We zien dat 

TRUST opnieuw niet significant is voor groei. Het convergentie-effect speelt andermaal, en ook 

INVEST is significant. 

 

In vergelijking 3 nemen we enkel het initieel inkomensniveau en trust als verklarende variabelen 

op. Zo krijgen we een beeld van het totaal effect van trust op groei. We stellen vast dat TRUST 

positief significant is op het 10%-significantieniveau. Een stijging met 10%-punten in het 

trustniveau van een land komt dan overeen met een groeistijging van bijna de helft van één %-

punt van het inkomen per capita. In vergelijking 4 controleren we niet voor menselijk kapitaal, 

zodat we kunnen nagaan wat de invloed is van trust op economische groei via menselijk kapitaal 

(en de totale factorproductiviteit). Dit beperkt eveneens mogelijke problemen van 

multicollineariteit. Schatting via 2SLS leert ons dat TRUST nu wel significant is, en INVEST 

aan belang wint. Ook BEVOLK heeft het significante, verwachte teken. Wanneer we INVEST 

niet opnemen -zoals Knack en Keefer (1997) of  Zak en Knack (2001)- wordt TRUST zelfs 

significant op het 5%-niveau (niet weergegeven). Dit wijst allebei op de invloed die trust lijkt uit 

te oefenen op groei via (de investering in) menselijk en fysiek kapitaal.  

                                                           
25 Wanneer we toch endogeniteit veronderstellen en  instrumenteren voor bevolkingsgroei, verschilt dit nauwelijks 
met de getoonde resultaten. 
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Wanneer we beide variabelen opnemen in de groeiregressie vermindert het effect van trust op 

groei dientengevolge, of is trust niet meer significant. Het indirecte effect van trust op groei 

wordt immers gevat door deze variabelen.  

 

In Tabel 5 gaan we na wat het resultaat is wanneer we interactietermen toevoegen aan onze 

groeiregressievergelijking. Vergelijking 1 geeft weer wat er gebeurt wanneer we de 

interactieterm TRUSTxINITIEEL opnemen. Het significant negatieve teken ondersteunt het idee 

dat trust een grotere impact heeft voor armere landen (cf. Zak en Knack, 2001). Bovendien is nu 

ook TRUST significant op het 1%-niveau. In vergelijking 2 voegen we het kwadraat van TRUST 

toe aan onze regressie. We stellen vast, opnieuw na 2SLS-schatting, dat TRUST positief 

significant is op het 5%-niveau. TRUST² heeft een negatief teken, wat erop kan wijzen dat er een 

soort van ‘maximaal’ trustniveau is voor landen. De coëfficiënt is echter niet significant. 

Vergelijking 3 toont eveneens een interessant resultaat. Wanneer we de interactieterm 

TRUSTxHUMANCAP toevoegen, zien we dat alle variabelen, op BEVOLK na, significant zijn 

en het verwachte teken hebben. Opmerkelijk is ook dat de interactieterm negatief significant 

blijkt te zijn voor groei. We menen hieruit te mogen besluiten dat de invloed van trust minder 

sterk is wanneer de voorraad menselijk kapitaal groter is. Interactietermen voor trust en 

investeringen, of trust en bevolkingsgroei bleken steeds insignificant en worden hier dan ook niet 

weergegeven.   

 

Vergelijking 4 van Tabel 5 tenslotte toont aan wat er gebeurt wanneer we de logaritme nemen 

van TRUST, en dit in onze vergelijking opnemen in plaats van TRUST. Naar analogie met 

Knack en Keefer (1997, blz. 1263) bekomen we betere resultaten voor TRUST. Schatting via 

2SLS geeft ons een grotere coëfficiënt voor TRUST ten opzichte van Tabel 4. TRUST is nu ook 

significant op het 10%-niveau. Ook de andere variabelen hebben het verwachte teken, zij het dat 

de coëfficiënten voor menselijk kapitaal en bevolkingsgroei niet significant zijn.  

We vermelden tot slot dat de opname van tijdsdummies voor de perioden 1985-90 of 1990-95 

ons geen significante resultaten gaf. We geven dit hier daarom niet weer.  

 

 

 

 

 

 

 70



Tabel 5 Alternatieve groeiregressies voor de periode 1985-2000 

Vergelijking     1     2       3         4      
Methode  2SLS  2SLS   2SLS    2SLS   
Afh.var.     GROEI   
CONSTANTE -3.465* -0.144   -2.574   -1.112 
   (-1.88)  (-0.095)  (-1.342)  (-0.601)  
INITIEEL   0.00008 -0.0002***  -0.0002**  -0.0002*** 
   (0.71)  (-2.859)  (-2.598)  (-2.832) 
HUMANCAP   0.314   0.227    0.642**   0.225 
   (1.573)  (1.119)   (2.406)   (1.119) 
INVEST   0.077*  0.09**   0.086*   0.089* 
   (1.773)  (1.961)   (1.877)   (1.937) 
BEVOLK  -0.185  -0.481   -0.32   -0.486 
   (-0.368) (-0.956)  (-0.628)  (-0.978) 
TRUST(a)   0.133***  0.101**   0.125**   0.899* 
   (3.452)  (2.022)   (2.415)   (1.735) 
TRUSTxINITIEEL -0.000008***  
   (-3.188) 
TRUST²    -0.0009 
     (-1.249) 
TRUSTxHUMANCAP     -0.012** 
        (-2.079) 
Aantal landen   37  37   37   37  
Aantal obs.   71  71   71   71 
Adj. R²   31%  24%   26%   25% 
SEE    1.91  2.00   1.98   2.00 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. (a) In vergelijking 1, 2 en 3 wordt steeds de actuele waarde van TRUST 
genomen, in vergelijking 4 wordt echter de logaritme van TRUST genomen. 
 

Trust is een indicator voor sociaal kapitaal, maar niet de enig mogelijke. Consistent met onze 

definiëring van sociaal kapitaal, kunnen we ook lidmaatschap van organisaties als een maatstaf 

voor sociaal kapitaal beschouwen. We maken daarvoor gebruik van de variabele GROUPS, die 

geconstrueerd werd en aan ons ter beschikking gesteld door Knack (2003). Het gemiddeld aantal 

lidmaatschappen per capita voor een land geeft dan een idee van de “associational activity” in dit 

land. Een nadeel is dat deze waarde voor 7 landen uit onze steekproef niet beschikbaar bleek, en  

dat we slechts over 1 observatie per land beschikken (gemiddelde over de periode 1981-1995). 

Enkel als we veronderstellen dat lidmaatschap van organisaties relatief stabiel is over deze 

periode is het zinvol GROUPS als variabele op te nemen. We gaan de invloed na van beide 

sociaal kapitaal-variabelen op de groei van 30 landen in de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-

2000. Tabel 6 presenteert de schattingsresultaten. 

 71



Tabel 6 Groeiregressies met additionele variabelen voor de periode 1985-2000 

Vergelijking     1       2     3        4   5 
Methode  2SLS  2SLS  2SLS  2SLS         2SLS 
Afh.var.     GROEI   
CONSTANTE  0.404   1.322   0.382  -2.233    2.733 
   (0.267)  (1.014)  (0.362)  (-0.759)  (1.215) 
INITIEEL  -0.0003** -0.0002** -0.0002*** -0.0003***            -0.0001* 
   (-3.363) (-3.175) (-3.702) (-2.764)           (-1.697) 
HUMANCAP   0.341   0.322   0.367**  0.329    0.212 
   (1.369)  (1.643)  (1.99)  (1.529)   (1.035) 
INVEST   0.01**  0.093*  0.099*  0.103**   0.04 
   (1.966)  (1.673)  (1.806)  (2.197)   (0.764) 
BEVOLK  -0.646  -0.581    -0.251   -0.532 
   (-0.874) (-1.069)   (-0.478)  (-1.007) 
TRUST   0.033       0.022    0.049** 
   (1.114)      (0.803)   (1.981) 
GROUPS    0.189   0.30 
   (0.291)  (0.612) 
OGROUPS       1.254 
       (0.877) 
PGROUPS      -1.116 
       (-0.843) 
ICRG            0.479 
         (1.064) 
CORRUPTIE            -0.523 
            (-1.552) 
Aantal landen   30  30  30   37   31 
Aantal obs.   65  81  81   68   70 
Adj. R²   28%  20%  19%   26%   21% 
SEE    1.98  2.01  2.01  1.99   2.06 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. 
 

Vergelijking 1 sluit aan bij wat in hoofdstuk 3 naar voren kwam: het effect van lidmaatschap van 

organisaties is niet significant voor groei, na correctie voor heteroscedasticiteit en endogeniteit. 

Ook TRUST is door het opnemen van GROUPS niet meer significant. Wel is het zoals in Tabel 

4 zo dat, wanneer we variabelen voor fysiek of menselijk kapitaal niet opnemen, TRUST 

significant is op het 5%-niveau. GROUPS blijft echter niet significant.  

In vergelijking 2 nemen we GROUPS alleen op, zonder TRUST. Opnieuw is deze variabele niet 

significant, en ook de variabelen voor menselijk kapitaal en bevolkingsgroei zijn niet significant. 

Ook Knack (2003) en Knack en Keefer (1997), die een gelijkaardige variabele hanteren, 

bekomen insignificante resultaten voor het lidmaatschap van organisaties. Het lijkt bijgevolg dat 
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deze variabele minder geschikt is om de invloed  van sociaal kapitaal op economische groei na te 

gaan. In vergelijking 3 wordt de variabele GROUPS opgesplitst in Olson-en Putnamgroepen, 

zoals dat in vorige hoofdstuk beschreven werd. Op deze manier wordt de hypothese van Olson 

(1982) dat lidmaatschap van (bepaalde) groepen negatief is voor economische groei, afgewogen 

tegen de stelling van Putnam (1993a), die wél een positieve invloed van organisaties poneert. We 

onderscheiden bijgevolg OGROUPS en PGROUPS, gebruik makend van de data van Knack 

(2003). Bijlage 1 beschrijft hoe deze variabelen zijn samengesteld. Uit vergelijking 3 in Tabel 6, 

waarbij BEVOLK niet werd opgenomen naar analogie met Knack en Keefer (1997) en Knack 

(2003), blijkt echter dat beide variabelen niet significant zijn. Dit sluit aan bij het resultaat van 

Knack (2003) en Knack en Keefer (1997). De andere coëfficiënten hebben wel het verwachte, 

significante teken. We vinden als dusdanig empirisch geen steun voor de mogelijk negatieve 

invloeden van Olson ten opzichte van de positieve invloeden die Putnam ziet. 

 

Tabel 6 vertolkt eveneens wat er verandert wanneer we andere variabelen opnemen die TRUST 

kunnen beïnvloeden. Een eerste variabele die we gebruiken is ICRG, een index voor 

eigendomsrechten geconstrueerd door Knack en Keefer (1995) die de kwaliteit van de 

overheidsinstituties aangeeft. Betere overheidsinstituties beïnvloeden het trustniveau in een 

maatschappij (cf. hoofdstuk 1). In tegenstelling tot onder meer Knack en Keefer (1997) of Zak 

en Knack (2001) is ICRG echter niet significant in vergelijking 4. We dienen wel op te merken 

dat deze index gemeten werd in 1982 en door ons constant verondersteld werd over de ganse 

periode.  

In vergelijking 5 wordt een maatstaf voor corruptie, gemeten voor de periode 1980-89 en 

gehanteerd door Easterly en Levine (1997), opgenomen. Een hogere waarde geeft aan dat er 

minder corruptie is. De veronderstelling is dat trust lager is wanneer corruptie wijder verspreid is 

(Moreno, 2003). We zien dat TRUST positief en significant is, maar CORRUPTIE niet. Ook de 

andere variabelen, behalve INITIEEL, hebben insignificante coëfficiënten. Het toevoegen van 

ELF85, een index van “ethnolinguistic fractionalization” voor het jaar 1985 (Roeder, 2001), die 

een beeld geeft van de etnische diversiteit in een maatschappij en negatief gecorreleerd is met 

TRUST, gaf ons geen significante resultaten. Hetzelfde geldt wanneer we FREEDOM, een index 

voor politieke vrijheid in een land, opnamen. Beide schattingen geven we dan ook niet weer. 

 

We zouden tenslotte, naar analogie met sommige studies, de groei kunnen schatten voor de 

periode 1970-2000, gebruik makende van de trustwaarnemingen uit 1981, 1990 en 1995. Daar 

dit ongetwijfeld problemen van endogeniteit stelt, en we zo geen betrouwbare schattingen 
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kunnen bekomen, dwingt het gebruik van instrumentvariabelen zich op. Niet alle studies doen dit 

echter, in de veronderstelling dat trust relatief stabiel is en niet beïnvloed wordt door de groei 

over deze periode. Het is evenwel moeilijk goede instrumentvariabelen te vinden voor de ganse 

periode. Wanneer we als instrumentvariabele voor trust etnische diversiteit gebruiken (zoals 

onder meer Knack en Keefer, 1997), leverde dit ons insignificante resultaten voor zowel TRUST 

als GROUPS. Dit ondersteunt onze methode waarbij de invloed op economische groei werd 

nagegaan voor 3 opeenvolgende vijfjaarlijkse periodes.  

 

Tot slot van deze sectie gaan we na wat de invloed is van trust op menselijk en fysiek kapitaal. 

Uit vorige hoofdstukken en bovenstaande resultaten werd immers duidelijk dat sociaal kapitaal 

groei kan beïnvloeden langs (investering in) menselijk en/of fysiek kapitaal.  

Tabel 7 en 8 behandelen daarom de regressieresultaten, waarbij TRUST als verklarende 

variabele optreedt voor menselijk en fysiek kapitaal. In vergelijking 1 van Tabel 7 wordt de 

variabele HUMANCAP, voor het jaar 1990, 1995 en 2000 geregresseerd op TRUST. We zien 

dat trust sterk positief significant is voor het bereikte scholingsniveau. Wanneer we in 

vergelijking 2 dezelfde variabelen als in onze groeiregressie opnemen26, zien we dat TRUST nog 

steeds significant en positief is. De andere variabelen hebben het verwachte teken, zij het dat 

INVEST niet significant is. 

Wanneer we menselijk kapitaal benaderen door het procentueel aantal ingeschrevenen in de 

lagere school, de variabele SCHOOLPRIM, en het secundair, SCHOOLSEC, hebben we een 

betere benadering van de investering(sbeslissing) in menselijk kapitaal. Data zijn afkomstig van 

de World Development Indicators (2003), en geven telkens waarden voor 1990, 1995 en 2000 

(het aantal observaties daalt door de databeschikbaarheid wel aanzienlijk). Vergelijking 3 in 

Tabel 7 toont de resultaten wanneer we SCHOOLSEC regresseren op dezelfde verklarende 

variabelen. Alle variabelen hebben het verwachte teken en zijn significant, behalve TRUST. 

OLS-schatting met SCHOOLPRIM als afhankelijke variabele gaf ons echter insignificante 

resultaten (hier niet weergegeven).  

 

 

 

 

 

                                                           
26 Aangezien HUMANCAP telkens gemeten werd in de jaren volgend op de periode waarvoor wij INVEST en 
BEVOLK beschouwen, kunnen we abstractie maken van endogeniteit. 
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Tabel 7 Regressieresultaten voor menselijk kapitaal voor de periode 1985-2000 

Vergelijking     1      2      3                      4     5 
Methode  OLS  OLS  OLS      OLS   OLS 
Afh.var.         HUMANCAP(a)       SCHOOLSEC  HUMANCAP(a) 
CONSTANTE 5.626***  5.408***  59.706***  4.549***            4.079***
   (10.831) (5.58)  (12.719) (4.444)           (3.523) 
INITIEEL     0.0001***  0.0009***  0.0001***          0.0001*** 
     (3.861)  (4.534)  (3.615)        (3.087) 
INVEST     0.008   0.763***  0.057    0.036 
     (0.207)  (4.335)  (1.441)   (0.801) 
BEVOLK     -0.588* -8.98*** -0.857**  -0.518 
     (-1.931) (-5.308) (-2.912)  (-1.388) 
TRUST   0.081***  0.036** -0.006      0.032** 
   (6.188)  (2.612)  (-0.068)    (2.352) 
GROUPS         1.092***   0.70 
         (3.032)   (1.533) 
Aantal landen  37  37  33   30   30 
Aantal obs.  74  71  53   81   65 
Adj. R²  32%  56%  69%   66%   65% 
SEE   1.69  1.38  6.64  1.29   1.26 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. (a) In vergelijking 1, 2, 4 en 5 beschouwen we HUMANCAP steeds voor de 
jaren 1990, 1995 en 2000.  
 

We willen tevens nagaan wat het effect is van de andere sociaal kapitaal-variabele GROUPS op 

onze variabele voor menselijk kapitaal. In vergelijking 4 van Tabel 7 regresseren we daarom 

HUMANCAP, opnieuw voor het jaar 1990, 1995 en 2000, op onze typische verklarende 

variabelen. TRUST wordt daarbij vervangen door GROUPS. Opmerkelijk is dat de coëfficiënt 

van GROUPS significant is, en positief voor het aantal jaren bereikte scholing. Wanneer we ook 

TRUST toevoegen in vergelijking 5 zien we dat GROUPS niet meer significant is, net als 

INVEST en BEVOLK. TRUST daarentegen is wel positief significant op het 5%-niveau voor 

het bereikte scholingsniveau. We mogen dan ook besluiten dat sociaal kapitaal, gemeten door 

zowel trust als lidmaatschap van organisaties, positief is voor het bereikte scholingsniveau. 

Wanneer we gebruik maken van “enrollment rates”, bekomen we echter geen significante 

resultaten. 

 

Tabel 8 toont de regressieresultaten voor (investeringen in) fysiek kapitaal. Vergelijking 1 

beschrijft het geschat effect van TRUST op INVEST. We zien dat TRUST sterk positief 

significant is voor INVEST. In vergelijking 2 nemen we ook de andere verklarende variabelen 
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op. We merken op dat enkel INITIEEL significant blijkt te zijn voor INVEST. Dit verschilt met 

onder meer Knack en Keefer (1997) en Zak en Knack (2001) die wel een positief effect vinden 

van trust op investeringsgraden voor een bepaalde periode.  

Ook hier willen we nagaan wat het resultaat is wanneer we GROUPS opnemen. Vergelijking 3 

geeft dit weer. Het blijkt dat GROUPS sterk significant, maar negatief is voor de investeringen. 

Dit is een markant resultaat, zeker in vergelijking met de positieve invloed voor menselijk 

kapitaal die we vaststelden. Wanneer we ook TRUST opnemen, zien we in vergelijking 4 dat 

GROUPS nog steeds sterk negatief significant is. TRUST is echter positief significant voor de 

investeringen. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat trust wel, maar lidmaatschap van 

organisaties niet, positief is voor de investeringen. 

 

Tabel 8 Regressieresultaten voor fysiek kapitaal voor de periode 1985-2000 

Vergelijking     1      2    3                      4     5 
Methode  OLS  OLS  OLS      OLS   OLS 
Afh.var.          INVEST 
CONSTANTE  14.417***  15.934***  13.858***  11.742***          16.121*** 
   (9.574)  (6.054)  (5.558)  (4.292)   (9.526) 
INITIEEL     0.0004**  0.0005**  0.0006**            0.0005** 
     (2.267)  (2.24)  (2.424)   (2.458) 
HUMANCAP    -0.197   0.524   0.308    0.194 
     (-0.34)  (0.809)  (0.383)   (0.31) 
BEVOLK     -0.675   0.803   2.275* 
     (-0.594) (0.667)  (1.676) 
TRUST   0.172***  0.045     0.111**  
   (5.095)  (1.088)    (2.344) 
GROUPS      -3.481*** -5.494*** 
       (-3.05)  (-4.11) 
OGROUPS           -3.599 
            (-1.094) 
PGROUPS           -5.636* 
            (-1.765) 
Aantal landen  37  37  30  30   30 
Aantal obs.  82  73  82  66   83 
Adj. R²  15%  20%  30%  30%   29% 
SEE   5.97  5.59  5.03  5.35   5.14 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes.  
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Tot slot tonen we in Tabel 8 ook wat er gebeurt wanneer we opnieuw een onderscheid maken 

tussen OGROUPS en PGROUPS. Misschien kunnen we zo een verklaring vinden voor het 

negatief effect van GROUPS in vergelijking 3 en 4. We gaan na wat het effect is op INVEST, en 

nemen BEVOLK niet op opdat we onze resultaten kunnen vergelijken met Knack (2003). We 

zien in vergelijking 5 dat enkel PGROUPS significant is, maar het ‘verkeerde’ teken heeft. We 

verwachtten een positief teken. OGROUPS heeft wel het ‘juiste’ teken, maar is niet significant. 

Knack (2003) stelt echter hetzelfde vast. We kunnen hieruit opnieuw geen eensluidend besluit 

trekken welke hypothese -de stelling van Olson of deze van Putnam- empirisch het meeste steun 

geniet.  

 

2.3. Besluit 

 

In deze sectie gingen we op zoek naar de invloed van sociaal kapitaal op economische groei. We 

maakten daarbij gebruik van Pooled OLS. Wanneer we enkel de landen met twee 

trustwaarnemingen weerhouden, leerde OLS-schatting ons dat TRUST -een belangrijke indicator 

voor sociaal kapitaal- positief maar niet significant is voor groei, ook na remediëring voor 

endogeniteit. Wanneer echter variabelen voor menselijk en/of fysiek kapitaal, of 

bevolkingsgroei, uit de regressievergelijking werden weggelaten, was onze trustvariabele steeds 

positief significant voor economische groei. Een interactieterm van trust en het initieel BBP per 

capita van een land toonde aan dat de invloed van trust groter is voor armere landen. Het 

opnemen van andere variabelen, waaronder GROUPS, gaf nauwelijks significante resultaten.  

Uit de groeiregressies bleek dat trust een indirect effect heeft op groei, langs (de investering in) 

menselijk en fysiek kapitaal. OLS-schatting leerde ons dan ook dat TRUST positief en 

significant is voor het bereikte scholingsniveau. Ook GROUPS bleek een significant positieve 

invloed te hebben. Voor INVEST bekwamen we een minder éénduidige invloed van sociaal 

kapitaal. Trust heeft een positieve impact op de investeringen, maar voor lidmaatschap van 

organisaties vinden we echter een negatief effect. Opsplitsing in Olson- en Putnam-groepen gaf 

ons hiervoor geen verklaring. 

 

Deze resultaten bevestigen -zij het niet altijd even overtuigend- wat we in hoofdstuk 3 

beschreven. Het feit dat in onze resultaten TRUST niet significant is voor groei voor de periode 

1985-2000, kunnen we onder meer toeschrijven aan de opname van INVEST en BEVOLK, 

consistent met het neoklassieke model. Indien we (één van) deze variabelen niet opnemen in 

onze groeiregressies, zoals de meeste empirische studies die wij behandeld hebben, bekomen we 
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steeds een significant positieve invloed van onze sociaal kapitaalvariabele TRUST. Verschillend 

met andere studies is tevens onze voorwaarde van minimum twee trustwaarnemingen per land, 

en dat wij steeds expliciet endogeniteit uitsluiten. Interessant is dan weer de positieve invloed 

van sociaal kapitaal voor menselijk kapitaal die wij vaststelden. 

In hoofdstuk 3 merkten we op dat de besproken studies allen gebruik maken van OLS- of 2SLS-

schatting en zo mogelijk vertekende resultaten bekomen. Volgende sectie licht dit probleem toe 

en tracht hieraan tegemoet te komen. 

 
3. PANEL DATA 

 

Deze sectie gaat een stap verder dan de vorige. We analyseren het effect van sociaal kapitaal op 

economische groei gebruik makend van ‘panel data’. Deze methode laat ons toe rekening te 

houden met effecten die een eenvoudige OLS-schatting niet in rekening brengt. We lichten eerst 

kort het principe en de gebruikte methodologie toe, vooraleer het effect op groei te schatten.  

 

3.1. Panel data: principe en werkwijze 

 

In vorige sectie werd de invloed van sociaal kapitaal op economische groei nagegaan aan de 

hand van Pooled OLS voor een cross-sectie van landen. OLS laat echter niet toe onobserveerbare 

individuele ‘land-effecten’ te schatten. Het probleem is immers dat de storingsterm εt  

landspecifieke effecten kan bevatten. Deze zijn gecorreleerd met de opgenomen verklarende 

variabelen, wat het probleem van “omitted variable bias” creëert (Islam, 1995, blz. 1128). De 

schattingen zijn bijgevolg vertekend. Panel data kan deze vertekening corrigeren. Daarbij kunnen 

we de individuele effecten als “fixed” of “random” beschouwen. Aangezien het optreden van 

“random effects” veronderstelt dat εt niet gecorreleerd is met de verklarende variabelen, maken 

we in deze sectie gebruik van panel data met fixed effects (Islam, 1995, blz. 1138; Verbeek, 

2000, blz. 310). Dit betekent dat een vergelijking van de volgende vorm geschat  wordt (cf. 

Verbeek, 2000, blz. 310): yit = αi + x’itβ +  εit       

voor i = 1, …, N  cross-sectie eenheden (landen) en  t = 1, …., T tijdsperioden. 

Hierbij is yit de afhankelijke variabele, xit een K-dimensionele vector van verklarende variabelen, 

zonder een constante, en εit een storingsterm die onafhankelijk verondersteld wordt en gelijk 

verdeeld over landen in de tijd, met gemiddelde 0 en variantie σ²ε. αi  is een landspecifieke 

constante die het effect van die variabelen weergeeft die niet opgenomen zijn, maar specifiek 
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zijn voor het i-de land en constant doorheen de tijd. Wanneer men αi ziet als N vaste onbekende 

parameters, dan noemt men bovenstaande vergelijking een “fixed effects model” (Verbeek, 

2000, blz. 310). Het principe van “least squares dummy variable” kan dan toegepast worden. 

Hierbij wordt aan elke landspecifieke constante een specifieke dummy toegekend. De fixed 

effects worden berekend door elke variabele met de “within mean” te verminderen en dan met 

OLS de getransformeerde data te schatten (Verbeek, 2000, blz. 313). Bovenstaande vergelijking 

wordt met andere woorden als volgt getransformeerd: 

 , )()'(
−−−

−+−=− titiitiit xxyy εεβ

waarbij  = T , en dit analoog voor de andere variabelen (Verbeek, 2000, blz. 313).  
−

iy ∑−

t
ity1

Wanneer we dit toepassen op onze geschatte groeivergelijking uit sectie 2, worden ook de fixed 

effects in rekening gebracht. Dit betekent bijgevolg een verbetering, omdat nu ook onbekende 

land-effecten in rekening worden genomen. OLS hield hier geen rekening mee, en gaf aldus 

vertekende resultaten.  

 

Een belangrijke beperking blijft dat we slechts over 37 landen beschikken waarvoor minstens 

twee trustwaarnemingen beschikbaar zijn. Bovendien hebben we maximaal 80 observaties 

aangezien niet voor alle landen steeds data voor elke variabele beschikbaar zijn. Dit is vrij 

beperkt voor een panel data-schatting, maar wordt bepaald door de beschikbaarheid van de 

WVS-data. Opnieuw is onze tijdsperiode 15 jaar, opgedeeld in periodes van 5 jaar, om redenen 

die we reeds hoger beschreven.  

 

3.2. Resultaten 

 

We schatten hier de invloed van sociaal kapitaal op (lange termijn) economische groei door 

middel van panel data met fixed effects. Opnieuw gebruiken we Eviews 4.0. De gebruikte 

variabelen voor groei, menselijk en fysiek kapitaal, bevolkingsgroei en sociaal kapitaal, evenals 

het initieel BBP per capita zijn dezelfde als in sectie 2. Voor meer details verwijzen we naar 

Bijlage 1 en 2.  

Tabel 9 presenteert de resultaten van onze schatting voor de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-

2000.  We rapporteren voor elke schatting telkens de minimale (αi  min) en maximale (αi  max)  

waarde van de fixed effects. 
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Tabel 9 Groeiregressies voor de periode 1985-2000 met fixed effects-panel data  

Vergelijking     1        2              3           4 
Methode        Panel data met fixed effects 
Afh.var.              GROEI  
INITIEEL  -0.0008*** -0.0007***  -0.0005***  -0.0007*** 
   (-5.918) (-5.263)  (-5.275)  (-5.424) 
HUMANCAP   1.197***  0.988**      0.959** 
   (3.089)  (2.514)      (2.583) 
INVEST(a)   0.309***  0.094     
   (3.249)  (0.452) 
BEVOLK   0.313  -0.212      -0.285 
   (0.316)  (-0.188)     (-0.277) 
TRUST  -0.077* -0.082*  -0.113**  -0.084* 
   (-1.787) (-1.705)  (-2.38)   (-1.751) 
  
Aantal landen  37  30   37    37 
Aantal obs.  73  70   80    73 
Adj. R²  52%  39%   42%    48% 
αi  max   5.377  11.395   20.608   13.447 
αi  min   -10.572 -1.991   1.156   -7.325 
SEE   1.70  1.80   1.91   1.78 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. (a) In vergelijking 1 stelt INVEST de actuele waarde voor, in de overige 
vergelijkingen wordt de gefitte waarde van INVEST genomen om endogeniteit uit te sluiten. 
 

Panel data-schatting met fixed effects geeft meteen een opmerkelijk resultaat. We zien in 

vergelijking 1 dat TRUST negatief significant is voor economische groei, weliswaar op het 10%-

niveau. De andere variabelen hebben wel het verwachte, significante teken: een negatief teken 

voor INITIEEL (wat de convergentiehypothese bevestigt) en positieve coëfficiënten voor 

menselijk en fysiek kapitaal. Enkel de coëfficiënt van BEVOLK is niet significant. Het blijkt dus 

dat door het in rekening brengen van fixed effects, trust niet meer positief maar negatief 

significant is voor economische groei. Dit is een markant verschil met de Pooled OLS-

schattingen in sectie 2 en de resultaten van andere empirische studies.  

Om endogeniteit uit te sluiten, berekenden we de ‘gefitte waarde’ van INVEST door deze 

variabele voor elk land op zijn vertraagde te regresseren. Hierdoor worden (omwille van 

databeperkingen) wel 7 landen uitgesloten. Opnieuw werden de waarden voor TRUST en 

HUMANCAP telkens in het begin van iedere periode genomen, waardoor we endogeniteit van 

deze variabelen mogen uitsluiten. Ook BEVOLK veronderstellen we opnieuw niet endogeen. 
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Vergelijking 2 toont dan aan dat TRUST nog steeds negatief significant is op het 10%-niveau 

wanneer we corrigeren voor endogeniteit van de investeringen. De hypothese van conditionele 

convergentie wordt opnieuw bevestigd, en ook HUMANCAP is positief significant. 

In vergelijking 3 nemen we enkel het initieel inkomensniveau en trust als verklarende variabelen 

op. Beiden zijn sterk negatief significant voor de economische groei voor een land. Andermaal 

bekomen we een negatief teken voor TRUST, wat verschilt van onze Pooled OLS-schatting in 

Tabel 4. 

Wanneer we INVEST niet opnemen in vergelijking 4, blijft TRUST negatief en significant op 

het 10%-niveau. Uit vergelijking 3 en 4 blijkt opnieuw dat het effect van trust afneemt wanneer 

we variabelen voor menselijk en/of fysiek kapitaal opnemen. Het directe effect op groei is groter 

wanneer deze variabelen niet opgenomen worden. 

 

In vergelijking 1 van Tabel 10 onderzoeken we wat het resultaat is wanneer we -zoals in sectie 2- 

de interactieterm TRUSTxINITIEEL toevoegen aan onze regressievergelijking. We stellen 

opnieuw vast dat de coëfficiënt een negatief teken heeft, maar deze keer wel insignificant is. Ook 

TRUST is niet significant. De andere variabelen hebben allen het verwachte teken, maar zijn 

tevens niet significant, op HUMANCAP na. Wanneer we andere interactietermen voor de 

verschillende variabelen (TRUSTxHUMANCAP, TRUSTxINVEST, TRUSTxBEVOLK) 

opnamen, leverde dit ons steeds insignificante resultaten. We tonen dit hier bijgevolg niet. Ook 

het toevoegen van de variabele TRUST² leidde niet tot significante resultaten.  

 

Het opnemen van de variabele GROUPS was niet mogelijk omdat we maar over 1 waarneming 

per land beschikken over de hele steekproefperiode. Ook het toevoegen van andere 

(controle)variabelen vereist dat we steeds twee waarnemingen per land hebben voor elke 

variabele. In vergelijking 2 van Tabel 10 werd daarom de variabele CIM opgenomen. Deze 

vormt de ratio van de valuta in omloop en M2, en zou een indicatie geven van de sterkte van 

eigendomsrechten (Dollar en Kraay, 2002). Wanneer eigendomsrechten voldoende zeker zijn, 

zouden individuen meer bereid zijn liquide activa aan te houden. CIM-waarden voor 1979 

dienden voor de periode 1985-90, en waarden van 1989 voor de periodes 1990-95 en 1995-2000. 

Een duidelijke beperking is dat deze waarden slechts voor 16 landen beschikbaar bleken. We 

stellen vast (wanneer we opnieuw endogeniteit van INVEST uitsluiten) dat TRUST negatief 

significant blijft. Enkel HUMANCAP en BEVOLK zijn nu niet significant. Een betere 

bescherming van eigendomsrechten beïnvloedt de economische groei positief, maar trust blijft 

een negatieve invloed hebben door het in rekening brengen van fixed effects.  
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Wanneer we de variabele FREEDOM opnemen, is TRUST negatief, maar niet meer significant. 

We geven dit dan ook niet weer in Tabel 10.  

 

Tabel 10 Alternatieve groeiregressies  voor de periode 1985-2000 met fixed effects-panel data  

Vergelijking     1        2              3            4 
Methode        Panel data met fixed effects 
Afh.var.                 GROEI  
INITIEEL  -0.0004 -0.0007***  -0.0008***  -0.0007*** 
   (-1.152) (-5.212)  (-2.755)  (-4.049) 
HUMANCAP   1.138**  0.413    0.925***   1.023*** 
   (3.139)  (1.176)   (2.887)   (2.717) 
INVEST(a)   0.043   0.319***   0.10    0.069 
   (0.205)  (2.777)   (0.439)   (0.318) 
BEVOLK  -0.196   1.245   -0.226    0.518 
   (-0.187) (1.258)   (-0.199)  (0.489) 
TRUST   0.062  -0.195***  -0.085   -0.063 
   (0.478)  (-3.40)   (-1.553)  (-1.172) 
TRUSTxINITIEEL -0.000009 
   (-1.404) 
CIM     39.725*** 
     (3.338) 
DUMMY85        0.999 
        (-0.227) 
DUMMY90          -0.528  
           (-0.919) 
Aantal landen  30  16    30    30 
Aantal obs.  70  39    70    70 
Adj. R²  41%  62%   38%    39% 
αi  max   5.898  18.503   13.265    9.305 
αi  min   -7.100  -34.79   -1.144   -2.424 
SEE   1.78  1.46   1.82   1.80 
Bron: eigen berekeningen 
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. (a) In alle vergelijkingen wordt de gefitte waarde van INVEST genomen om 
endogeniteit uit te sluiten. 
 

Bij panel data kan het tenslotte interessant zijn na te gaan wat er gebeurt wanneer we 

tijdsdummies opnemen. In vergelijking 3 nemen we daarom een dummy voor de periode 1985-

90 op. We stellen vast dat enkel INITIEEL en HUMANCAP significant zijn. TRUST heeft nog 

steeds een negatief teken, maar is niet significant, net als DUMMY85. Hetzelfde geldt wanneer 

we in vergelijking 4 een dummy voor de periode 1990-95 opnemen. We kunnen hieruit bijgevolg 

moeilijk besluiten. 
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Net als in vorige sectie bestuderen we hier eveneens wat de invloed is van trust op menselijk en 

fysiek kapitaal. In vorige sectie onderzochten we dit met behulp van een OLS-schatting. Tabel 

11 toont de resultaten wanneer we een panel data-schatting met fixed effects uitvoeren. In 

vergelijking 1 van Tabel 11 wordt de variabele HUMANCAP, voor het jaar 1990, 1995 en 2000 

geregresseerd op TRUST. We zien dat TRUST negatief, maar niet significant is voor het 

bereikte scholingsniveau. Wanneer we in vergelijking 2 dezelfde variabelen zoals in sectie 2 

opnemen, zien we dat TRUST wel positief, maar nog steeds niet significant is. Opmerkelijk is 

ook het negatieve teken voor INVEST, zij het slechts significant op het 10%-niveau. 

 

Tabel 11 Regressieresultaten voor menselijk en fysiek kapitaal voor de periode 1985-2000 met 

fixed effects-panel data 

Vergelijking     1      2          3        4   5 
Methode    Panel data met fixed effects 
Afh.var.             HUMANCAP(a)      SCHOOLSEC  INVEST 
INITIEEL     0.0002***  0.002***       0.0002* 
     (6.997)  (4.596)     (1.774) 
INVEST    -0.055*  0.33 
     (-1.815) (0.945) 
BEVOLK    -1.138** -7.296     -1.939 
     (-2.693) (-1.52)     (-1.536) 
TRUST  -0.003   0.013   0.134     -0.04   -0.0209 
   (-0.349) (1.378)  (0.791)    (-0.787)  (-0.34) 
HUMANCAP           -0.773 
            (-1.506) 
Aantal landen  37   37  30     37   37 
Aantal obs.  74   71  53          82   73 
Adj. R²  94%   96%  81%     88%   91% 
αi  max   12.271   11.029 70.34    37.15   43.003 
αi  min   4.709   4.552  35.88    6.439   10.516 
SEE   0.51   0.42  5.24    2.24   1.90 
Bron: eigen berekeningen  
Noot: * betekent significant op het 10%-niveau, ** betekent significant op het 5%-niveau en  
*** betekent significant op het 1%-niveau. White heteroscedastisciteit-gecorrigeerde t-waarden 
staan tussen haakjes. (a) In vergelijking 1 en 2 beschouwen we HUMANCAP steeds voor de jaren 
1990, 1995 en 2000.  
 

In vergelijking 3 trachten we SCHOOLSEC,  het procentueel aantal ingeschreven leerlingen in 

de secundaire school in 1990, 1995 en 2000, te verklaren door de verklarende variabelen 

INITIEEL, INVEST, BEVOLK en TRUST. We zien dat enkel INITIEEL positief significant is. 

TRUST is niet significant. Ook een panel data-schatting voor SCHOOLPRIM gaf ons 

insignificante resultaten (hier niet weergegeven). Dit komt voor zowel SCHOOLPRIM als 
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SCHOOLSEC overeen met onze resultaten in sectie 2. Het aantal observaties is echter wel erg 

beperkt, wat de betrouwbaarheid van onze schattingen niet bevordert.  

Aangezien TRUST telkens niet significant is, kunnen we geen éénduidig effect van trust op onze 

variabele voor menselijk kapitaal vaststellen, in tegenstelling met onze OLS-schattingen.  

 

Ook voor de investeringen in fysiek kapitaal gaan we na of deze beïnvloed worden door onze 

indicator van sociaal kapitaal. Tabel 11 geeft de panel data-schattingen hiervoor weer. In 

vergelijking 4 wordt de impact van TRUST op INVEST geschat. Daar we geen significant 

verband vinden, nemen we in vergelijking 2 ook de variabelen INITIEEL, BEVOLK en 

HUMANCAP op, zoals in onze OLS-schatting in Tabel 8. Ook hier zijn alle coëfficiënten, op 

INITIEEL na, niet significant. Net als bij menselijk kapitaal kunnen we op basis van panel data 

moeilijk besluiten. In tegenstelling met OLS, is trust immers telkens niet significant.  

We merken tot slot nog op dat we zowel menselijk als fysiek kapitaal niet kunnen verklaren door 

de variabele GROUPS omdat we maar over 1 waarneming per land beschikken. Dit is 

onvoldoende voor onze panel data-schatting. 

 

3.3. Besluit en evaluatie 

 

In deze sectie verlieten we de conventionele schattingsmethode van OLS om het effect van 

sociaal kapitaal op lange termijn economische groei na te gaan, en maakten gebruik van panel 

data-schatting met fixed effects. Een opmerkelijk resultaat was dat trust negatief significant is 

voor groei, zij het slechts op het 10%-significantieniveau. Ook na remediëring voor endogeniteit 

of het opnemen van controlevariabelen, bleef dit het geval. Opnieuw zagen we dat, indien 

variabelen voor menselijk of fysiek kapitaal niet opgenomen werden, de invloed van trust groter 

is. De invloed van trust op menselijk of fysiek kapitaal was minder duidelijk. In geen van de 

schattingen die we uitvoerden, had trust namelijk een significant effect. 

  

Het verschil met onze OLS-schattingsresultaten is duidelijk. Hoewel soms maar significant op 

het 10%-niveau, zagen we daar dat trust een positieve invloed had op groei. Onze panel data-

resultaten vertellen ons het omgekeerde. Bovendien verschillen deze panel data-resultaten van de 

OLS-resultaten uit de literatuur. Enkel Helliwell (1996) vond een negatief teken voor trust en 

lidmaatschap van organisaties, zij het voor een steekproef van 17 OESO-landen. Het blijkt dus 

dat door het in rekening brengen van “fixed effects”, van variabelen die we niet kunnen 

observeren, onze trust-variabele een negatief effect heeft op groei. Dit is enkel te danken aan het 

 84



gebruik van panel data daar onze gebruikte steekproef volledig identiek is. Het negatieve teken 

voor trust gaat evenwel in tegen wat de theorie vooropstelt. Maar door het in rekening brengen 

van fixed effects is onze OLS-schatting niet meer vertekend en bekomen we meer betrouwbare 

resultaten.  

Voor de variabele GROUPS kunnen we geen vergelijking maken daar we over onvoldoende 

waarnemingen beschikken voor een schatting met behulp van panel data. Ook voor de invloed 

van trust op menselijk en fysiek kapitaal is een vergelijking tussen onze resultaten bij Pooled 

OLS en panel data moeilijk, daar panel data steeds een niet significante coëfficiënt voor TRUST 

gaf. 

 

We stellen een tweevoudig verschil met de literatuur vast: enerzijds is het toepassen van panel 

data nieuw in de sociaal kapitaal-literatuur, anderzijds verschillen onze resultaten bij panel data-

schatting van de OLS-resultaten uit de literatuur. Naast het feit dat onze OLS-resultaten 

verschillen van de panel data-resultaten, bemoeilijkt dit het geven van een eenduidig antwoord 

op onze onderzoeksvraag. 

Bovenstaande resultaten kunnen erop wijzen dat de sociaal kapitaalvariabele TRUST misschien 

niet zo optimaal is, of althans niet wanneer met panel data gewerkt wordt. Zoals reeds vermeld, 

beschikken we immers over niet erg veel observaties. Dit is een duidelijke beperking die de 

concurrentie tussen onze panel data-resultaten en de OLS-resultaten vermindert. Het feit dat we 

een tijdsperiode van 15 jaar beschouwen, om redenen die reeds hoger uiteengezet zijn, is 

eveneens een mogelijk punt van kritiek, aangezien voor schatting van de groei op lange termijn 

een langere tijdsperiode wenselijk geacht kan worden.  

 

4. BESLUIT 

 

In dit hoofdstuk werd ons eigen empirisch onderzoek gepresenteerd. We trachtten de invloed van 

sociaal kapitaal op lange termijn economische groei na te gaan. Het eerste deel van onze 

empirisch bijdrage schatte het effect van sociaal kapitaal op groei aan de hand van Pooled OLS. 

We stelden vast dat trust positief significant is voor groei, enkel wanneer variabelen voor 

menselijk of fysiek kapitaal niet opgenomen werden. We vonden tevens een significant effect 

van sociaal kapitaal op onze variabele voor menselijk kapitaal. Het tweede deel van ons 

onderzoek ging de invloed na van sociaal kapitaal op economische groei aan de hand van een 

panel data-schatting met fixed effects. Hieruit bleek dat trust negatief significant is voor 

economische groei, ook na remediëring voor endogeniteit en het opnemen van 
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controlevariabelen. Dit betekende een opmerkelijk verschil met ons eerste deel en ander 

empirisch onderzoek.  

 

Een antwoord geven op onze onderzoeksvraag is dan ook dubbel: enerzijds sluiten onze OLS-

schattingsresultaten aan bij de literatuur, anderzijds verschillen onze resultaten wanneer we 

gebruik maken van panel data. Wanneer we de empirische studies volgen en eenzelfde 

schattingsmethode hanteren, kunnen we besluiten dat sociaal kapitaal positief is voor lange 

termijn economische groei. Schatting met panel data geeft ons meer betrouwbare resultaten, 

maar leidt tot de stelling dat trust negatief is voor de economische groei van een land. 

De beschikbaarheid van meer data moet toekomstig onderzoek de mogelijkheid geven meer 

betrouwbare resultaten te bekomen, niet in het minst omdat zo meer observaties voor panel data 

beschikbaar zijn. Wanneer in de nabije toekomst ook de data van de WVS-enquêtes van 1999-

2001 bekend zijn, beschikken we voor verschillende landen over drie of vier trustwaarnemingen. 

Dit kan het empirisch onderzoek alleen maar ten goede komen. 
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Algemeen besluit 
 

In de voorliggende scriptie hebben we getracht een antwoord te geven op de vraag of sociaal 

kapitaal een invloed heeft op lange termijn economische groei. Gegeven de bestaande verschillen 

in economische groeivoeten tussen landen, wilden we nagaan of de aanwezigheid van sociaal 

kapitaal hiervoor een (gedeeltelijke) verklaring kan bieden. We hebben daarom het effect van 

sociaal kapitaal op economische groei geanalyseerd. 

 

Sociaal kapitaal is een zeer recent begrip. Pas de laatste jaren is er veel literatuur omtrent dit 

onderwerp ontwikkeld. De grote interesse voor sociaal kapitaal strekt zich uit over diverse 

wetenschappelijke disciplines. Dit impliceert dat er een veelheid aan omschrijvingen voor 

sociaal kapitaal bestaat. Zowat elke auteur geeft immers zijn of haar  invulling aan het begrip 

sociaal kapitaal. Een éénduidige bepaling die iedereen onderschrijft, bestaat niet. Binnen deze 

diversiteit kunnen we een onderscheid maken tussen de sociologische visie, en de politiek 

wetenschappelijke en economische visie. Dit onderscheid vinden we terug bij de ‘grondleggers’ 

van het begrip: Bourdieu (1985) en Coleman (1988) enerzijds, en Putnam (1993a) anderzijds. 

Verschillend is dat Putnam sociaal kapitaal eerder ziet als een eigenschap van gemeenschappen 

of groepen, terwijl de sociologen Bourdieu en Coleman meer waarde hechten aan sociaal 

kapitaal als een eigenschap van individuen of van hun relaties. 

Binnen de vele definities vinden we vaak structurele en culturele of cognitieve componenten 

terug (Hooghe, 2003; Uphoff, 2000). Structurele componenten verwijzen naar netwerken, 

verbanden en relaties tussen mensen, terwijl de culturele of cognitieve dimensie van sociaal 

kapitaal betrekking heeft op normen en waarden. Wij opteerden er voor om sociaal kapitaal te 

definiëren als de betrokkenheid in constructieve (en bijgevolg positieve) sociale relaties. Zulke 

relaties zijn ‘goed’, met andere woorden productief, voor een groep en/of de maatschappij.  

We stelden ook vast dat sociaal kapitaal een aantal eigenschappen heeft die het deelt met de 

andere vormen van kapitaal, namelijk fysiek, menselijk en natuurlijk kapitaal. Tegelijk is sociaal 

kapitaal ook complementair met de andere vormen van kapitaal. Maar sociaal kapitaal verschilt 

ook van deze kapitaalsoorten. Sociaal kapitaal ‘groeit’ immers wanneer het gebruikt wordt. 

Sociaal kapitaal is “zelfverstekend en cumulatief” (Putnam, 1993a, blz. 177).  
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Opdat sociaal kapitaal samenwerking in de maatschappij of binnen groepen zou 

vergemakkelijken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, zijn er ‘elementen’ nodig die aan 

de basis liggen van sociaal kapitaal. We noemen dit de ‘bronnen’ van sociaal kapitaal.  

In deze scriptie weerhielden we volgende bronnen van sociaal kapitaal: trust en normen 

enerzijds, en netwerken en lidmaatschap van sociale organisaties anderzijds. Trust (vertrouwen) 

zorgt voor een grotere samenwerking tussen mensen, impliceert lagere transactiekosten en een 

grotere efficiëntie. Op die manier wordt sociaal kapitaal gestimuleerd, en stellen we tegelijk een 

positief effect voor de samenleving vast. Ook het bestaan van normen vergemakkelijkt de 

werking van sociaal kapitaal. Normen maken dat men niet louter uit eigenbelang handelt, en 

vergemakkelijken de collectieve actie.  

Het bestaan van netwerken en het lid zijn van sociale organisaties is eveneens van belang voor 

sociaal kapitaal. Bij netwerken telt daarbij vooral het bestaan van horizontale netwerken. 

Hieronder verstaan we netwerken waarin men elkaars gelijke is, zonder machtsrelaties of een 

bepaalde hiërarchie. Netwerken kunnen evenwel ook nadelen met zich mee brengen. Zo bestaat 

het gevaar dat netwerken of organisaties bepaalde personen (outsiders) uitsluiten, zodat trust 

enkel binnenin het netwerk versterkt wordt, of dat alleen de eigen leden bevoordeeld worden.  

We merkten tevens op dat de sociaal-politieke context van belang is voor sociaal kapitaal: sterke 

of zwakke overheidsinstituties kunnen de vorming en het bestaan van sociaal kapitaal 

vergemakkelijken of juist bemoeilijken.  

 

Om de invloed van sociaal kapitaal op lange termijn economische groei te beschouwen, hadden 

we nood aan kennis van economische groeitheorieën. We analyseerden daarom de twee 

belangrijkste groeitheorieën: het neoklassieke groeimodel en de endogene groeitheorie. 

De basis van het neoklassieke model vinden we bij Solow (1956). Solow wees op het bestaan 

van conditionele convergentie tussen landen: landen zullen convergeren wanneer zij eenzelfde 

“steady state” hebben. In dit evenwichtsniveau kent het inkomensniveau per capita van een land 

een groeivoet g, de exogene groeivoet van het technologieniveau A. Het Solow-model houdt 

echter enkel rekening met fysiek kapitaal. Daarom breidden Mankiw, Romer en Weil (1992) het 

Solow-model uit met menselijk kapitaal. In dit ‘uitgebreide’ Solow-model is er nog steeds sprake 

van conditionele convergentie, maar deze verloopt trager. Voor Mankiw, Romer en Weil (1992) 

is de inkomensgroei over een bepaalde periode dan ook een functie van de determinanten van de 

“steady state” en het initieel inkomensniveau. Landen met een lager initieel inkomen per capita 

zullen sneller groeien dan rijkere landen.  
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Finaal wordt ook hier de lange termijngroei van het inkomen per capita bepaald door de factor g. 

In combinatie met de veronderstelling dat g dezelfde is voor alle landen, betekent dit een 

tekortkoming van het neoklassieke model.  

 

De endogene groeitheorie werkt deze tekortkomingen van het neoklassieke groeimodel weg, en 

beschouwt de technologische vooruitgang niet meer als exogeen, maar als endogeen. Het niveau 

en de groeivoet van het inkomen per capita worden bijgevolg endogeen, door het model zelf, 

verklaard. We bespraken hiervoor een aantal endogene groeimodellen. Romer (1986; 1990) wees 

op het bestaan van “knowledge spillovers” die zorgen dat het investeren in kennis positieve 

externe effecten met zich mee brengt. Ook “learning by doing”, waardoor je met nieuwe 

technieken leert werken en zo nieuwe kennis kan opdoen, betekent in Romer’s model een 

stimulans voor de economische groei. Romer (1990) wijst eveneens  “research and development” 

aan als de motor van technologische vooruitgang, en zo economische groei. Belangrijk is dat een 

verandering in één van de determinanten van de groeivoet een permanent effect heeft op de groei 

van de economie. Van convergentie of het bestaan van een “steady state” is dus geen sprake 

meer. 

Andere endogene groeimodellen wijzen op het belang van menselijk kapitaal. Lucas (1988) ziet 

menselijk kapitaal, en meer specifiek de effectiviteit van investering in menselijk kapitaal γ, als 

een belangrijke factor voor de groeivoet van de economie. Ook in het model van Azariadis en 

Drazen (1990) vinden we de aandacht voor menselijk kapitaal terug. De tijd die de door de 

vorige generatie aan onderwijs besteed werd, is hier bepalend voor γ. Accumulatie van menselijk 

kapitaal leidt dan tot groei omdat het verhogen van kennis het opbouwen van nieuwe kennis 

vergemakkelijkt. 

 

De vraag is dan of en hoe sociaal kapitaal een rol kan spelen in deze modellen. Op basis van de 

literatuur toonden we aan dat sociaal kapitaal kan zorgen voor beter functionerende markten (via 

een hogere efficiëntie, lagere transactiekosten of het vermijden van principal-agent problemen), 

snellere informatiestromen of een betere coördinatie. In het neoklassieke model heeft dit een 

invloed op A. Maar ook de investeringen in menselijk en fysiek kapitaal kunnen beïnvloed 

worden door sociaal kapitaal. Meer vertrouwen (en dus minder risico-avers gedrag), een meer 

geloofwaardige overheid en een betere voorziening van publieke diensten, betekenen een 

stimulans voor menselijk of fysiek kapitaal. Ook op deze manier heeft sociaal kapitaal een 

(indirecte) invloed op economische groei. In de endogene groeimodellen is het minder evident 

sociaal kapitaal te integreren. Toch kunnen we stellen dat sociaal kapitaal kan zorgen voor 
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sterkere “knowledge spillovers” of een invloed heeft op “learning by doing”. Daarnaast 

poneerden we dat sociaal kapitaal een invloed heeft op γ, en zo een invloed kan hebben op de 

economische groei van een land. Sociaal kapitaal kan met andere woorden, op diverse manieren, 

de economische groei beïnvloeden.  

 

Eens we bepaald hadden wat sociaal kapitaal inhoudt en wat mogelijke determinanten van 

economische groei kunnen zijn, gingen we dieper in op de relatie tussen sociaal kapitaal en 

economische groei. We maakten daarvoor geen gebruik van casestudies, maar richtten onze 

aandacht op cross-sectionele analyses voor verschillende landen of regio’s.  

Een belangrijke studie in de empirische literatuur is het werk van Knack en Keefer (1997). Zij 

onderzoeken het effect van sociaal kapitaal op economische groei, en meten sociaal kapitaal aan 

de hand van trust en “civic norms”. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de World Values 

Surveys. Knack en Keefer (1997) vinden een significant positief effect van sociaal kapitaal op 

economische groei voor 29 landen, over de periode 1980-92. Deze bevinding zagen we bevestigd 

in andere empirische studies. Onder meer Hjerppe (1998), La Porta et al. (1997), Moesen et al. 

(2000), Whiteley (2000) en Zak en Knack (2001) stellen allen een significant positief effect vast 

van sociaal kapitaal voor de economische groei van een land.  

Zowat alle besproken empirische studies maakten voor hun analyse gebruik van een neoklassiek 

model, en gebruikten als indicator voor sociaal kapitaal ‘trust’. Ook lidmaatschap van 

organisaties wordt als indicator gebruikt. Hiervoor is de invloed op groei echter minder 

éénduidig. Knack en Keefer (1997), Knack (2003) en Hjerppe (1998) vinden geen significant 

effect, Helliwell (1996) een negatief effect en Putnam (1993a) een positief. Nog andere studies 

maken gebruik van “social capability” om het effect van ‘sociaal kapitaal’ op groei na te gaan 

(Temple, 1998; Temple en Johnson, 1998).  

Helliwell en Putnam (1999) onderzochten de stelling van Putnam (1993a) dat Noord-Italië 

economisch beter presteert dan Zuid-Italië, niet in het minst door meer sociaal kapitaal in het 

Noorden. Helliwell en Putnam (1999) testten dit voor 20 Italiaanse regio’s in de periode 1950-

90, en vonden een significant positief effect van hun drie sociaal kapitaal-indicatoren. Diverse 

empirische studies, en dit op verschillende manieren, wijzen als dusdanig op de positieve invloed 

die sociaal kapitaal zou hebben op de (lange termijn) economische groei. 

 

In ons eigen empirisch onderzoek wilden we nagaan of de resultaten van deze empirische studies 

bevestigd worden. We hanteerden hiervoor een neoklassiek model, en namen variabelen op voor 
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menselijk en fysiek kapitaal, voor de bevolkingsgroei en voor sociaal kapitaal, evenals het 

initieel BBP per capita. Onze steekproef bestond uit 37 landen en besloeg de periode 1985-2000.  

Aan de hand van Pooled OLS stelden we vast dat -na correctie voor heteroscedastisciteit en 

remediëring voor endogeniteit- trust positief maar niet significant is voor groei. Wanneer we 

echter variabelen voor menselijk of fysiek kapitaal niet opnemen -zoals de meeste empirische 

studies dat doen- zagen we dat trust positief significant is op het 10%-niveau. Een interactieterm 

van trust en het initieel BBP per capita toonde aan dat de invloed van trust groter is voor armere 

landen. Het opnemen van een variabele die het lidmaatschap van organisaties moet weergeven, 

gaf ons geen significante resultaten. De (indirecte) invloed die trust heeft op groei, werd 

bevestigd in onze resultaten. OLS-schatting leerde ons dat sociaal kapitaal (gemeten door zowel 

trust als lidmaatschap van organisaties) positief en significant is voor het bereikte 

scholingsniveau. Wat betreft de investeringen in fysiek kapitaal was de invloed van sociaal 

kapitaal minder duidelijk.  

 

Onze Pooled OLS-schatting, en tevens die van andere empirische studies, vertoont echter een 

duidelijke beperking. Het kan zijn dat de storingsterm landspecifieke effecten capteert, en zo 

gecorreleerd is met de opgenomen verklarende variabelen. Dit kan een vertekening van onze 

resultaten impliceren. Om dit euvel te ontwijken, maakten wij supplementair gebruik van panel 

data met “fixed effects”, waarbij onze steekproef volledig identiek bleef. Een opmerkelijk 

resultaat was nu dat trust negatief significant bleek te zijn. Zelfs wanneer variabelen werden 

weggelaten, controlevariabelen toegevoegd, of gebruik werd gemaakt van tijdsdummies, bleef 

trust negatief, zij het niet altijd significant. De invloed van trust op menselijk en fysiek kapitaal 

was minder duidelijk aangezien we steeds insignificante coëfficiënten bekwamen.  

 

Dit empirisch onderzoek resulteert in een dubbel verschil: enerzijds verschillen onze resultaten 

wanneer we panel data gebruiken van onze Pooled OLS-resultaten, anderzijds variëren onze 

panel data-resultaten van de OLS-resultaten uit de literatuur.  

Een antwoord geven op onze onderzoeksvraag is dan ook tweeledig. Op basis van Pooled OLS, 

zowel in de literatuur als in onze resultaten, mogen we besluiten dat sociaal kapitaal positief is 

voor de lange termijn economische groei. Dit ondersteunt de theorievorming omtrent sociaal 

kapitaal. Wanneer we echter gebruik maken van een verbeterde schattingsmethode, geeft panel 

data met fixed effects ons een negatief significante invloed van trust op economische groei.  

We merken echter op dat onze panel data-schatting als beperking heeft dat we over niet erg veel 

observaties beschikken.  

 91



 

 

Belangrijk voor toekomstig onderzoek is dan ook de beschikbaarheid van meer sociaal kapitaal-

data. Bovendien kan toekomstig onderzoek eventueel andere of betere sociaal kapitaal-

indicatoren opleveren voor de economische wetenschap. Wanneer er meer observaties zijn per 

land, en tegelijk meer landen in de steekproef opgenomen worden, kan de betrouwbaarheid, 

maar tegelijk ook de veralgemeenbaarheid van de resultaten aan belang winnen. Indien de 

ruimere beschikbaarheid van data geïntegreerd kan worden in panel data-schattingen, kan een 

duidelijker beeld gegeven worden of sociaal kapitaal empirisch nog steeds een negatieve invloed 

heeft. Het zou dan ook echt boeiend zijn om vast te stellen of panel data met meer gegevens nog 

steeds verschilt van de bestaande OLS-resultaten. 
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BIJLAGE 1 DEFINITIE VAN DE VARIABELEN 

 

BEVOLK: jaarlijkse groeivoet van de bevolking (POP in PWT 6.1). Gemiddelde over de periode 

1985-90, 1990-95 en 1995-2000, tenzij anders vermeld.  

Bron:  Heston A., Summers R. en Aten B., 2002, Penn World Tables Version 6.1, Centre for  

International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP)  

URL: <http://pwt.econ.upenn/edu > (18/3/04) 

 

CIM: ratio van de valuta in omloop ten opzichte van M2. Men noemt dit daarom “contract-

intensief geld”. Deze maatstaf meet de omvang waarin eigendomsrechten voldoende zeker zijn 

zodat individuen bereid zouden zijn liquide activa aan te houden.  

Bron: Dollar D. en Kraay A., 2002, Institutions, trade and growth, The World Bank, Washington 

DC, 46 blz. 

URL:< http://econ.worldbank.org/view.php?type=1f&id=22192> (04/04/04) 

 

CORRUPTIE: maatstaf van corruptie, geconstrueerd door Knack en Keefer (1995) voor de 

periode 1980-89. Deze maatstaf heeft een bereik van 0 tot 6, waarbij er in een land met waarde 6 

geen sprake is van corruptie. 

Bron: Easterly W. en Levine R., 1997, Africa’s growth tragedy: policies and ethnic divisions, 

Quarterly Journal of Economics, November 1997, 112, blz. 1203-1250 

URL: <http://www.worldbank.org/research/growth/ddeale.htm> (18/3/04) 

 

ELF85: index van ethnolinguïstische verdeeldheid (“ethnolinguistic fractionalization”) in het jaar 

1985. Meet de kans dat twee willekeurig geselecteerde personen uit een gegeven land niet tot 

dezelfde ethnolinguïstische groep behoren.  

Bron: Roeder P., 2001, Ethnolinguistic Fractionalization (ELF) indices, 1961 and 1995 

URL: <http://weber.ucsd.edu/~proeder/elf.htm> (19/3/04) 

 

FREEDOM: Freedom House rating van politieke vrijheid, voor de jaren 1979 en 1989. Deze 

index heeft een bereik van 0 tot 3. Een hogere waarde geeft aan dat er minder vrijheid is. 

Bron: Dollar D. en Kraay A., 2002, Institutions, trade and growth, The World Bank, Washington 

DC, 46 blz. 

URL:< http://econ.worldbank.org/view.php?type=1f&id=22192> (25/3/04) 
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GROEI : jaarlijkse groeivoet van het reëel BBP per capita, in constante prijzen (“Chain series”) 

(RGDPCH in PWT 6.1). Gemiddelde over de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-2000, tenzij 

anders vermeld. 

Bron:  Heston A., Summers R. en Aten B., 2002, Penn World Tables Version 6.1, Centre for  

International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP)  

URL: <http://pwt.econ.upenn/edu > (18/3/04) 

 

GROUPS: indicator voor het lidmaatschap van organisaties. Deze variabele werd als volgt 

geconstrueerd door Knack (2003): In de WVS wordt gevraagd aan de respondenten of ze tot één 

van de volgende organisaties behoren: (a) professionele vereniging, (b) vakbond, (c) politieke 

partij, (d) onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten, (e) lokale gemeenschapsacties, (f) 

jeugdwerk, (g) sport-of recreatievereniging, (h) Derde Wereldontwikkelings- of 

mensenrechtenvereniging, (i) milieubeweging, (j) sociale welvaartsdiensten, (k) religieuze of 

kerkelijke organisatie, (l) vrouwenvereniging, (m) vredesbeweging, (n) dierenrechtenvereniging, 

(o) vrijwilligersorganisatie in verband met gezondheid, (p) liefdadigheidsorganisatie. Het 

gemiddeld aantal lidmaatschappen van een organisatie per respondent wordt dan berekend, 

waarbij deze waarden gestandaardiseerd worden om verschillen tussen de drie WVS-enquêtes 

weg te werken. Zo bekomt Knack (2003) één cijfer per land voor de periode 1981-1995. 

Bron: Knack S., 2003, Groups, growth and trust: cross-country evidence on the Olson and 

Putnam hypotheses, Public Choice, 177, blz. 341-355 

 

HUMANCAP: gemiddeld aantal jaren voltooide scholing voor de bevolking van 25 jaar en 

ouder, voor de jaren 1985, 1990, 1995 en 2000. 

Bron: Barro R. en Lee J., 2000, International data on educational attainment: updates and  

implications, NBER Working Paper No 7911, September 2000 

URL: <http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html> (18/3/04) 

 

ICRG: geeft het gemiddelde van vijf indicatoren die de kwaliteit van overheidsinstituties 

aangeven: (1) kwaliteit van de bureaucratie, (2) overheidscorruptie, (3) “rule of law”, (4) een 

risicobeoordeling van het land en (5) naleving van contracten door de overheid. Index met schaal 

van 0 tot 10, gebaseerd op Knack en Keefer (1995) en berekend voor het jaar 1982. 

Bron: Gallup J. en Sachs J., 1999, Geography and economic development, CID Working Paper 

No 1, 59 blz. 

URL: <http://www.cid.harvard.edu/ciddata/geodata.csv> (18/3/04) 
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INITIEEL: waarde van het reëel BBP per capita (in $) voor de jaren 1985, 1990 en 1995, tenzij 

anders vermeld. 

Bron:  Heston A., Summers R. en Aten B., 2002, Penn World Tables Version 6.1, Centre for  

International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP) 

URL: <http://pwt.econ.upenn/edu > (18/3/04) 

 

INVEST: procentueel aandeel van de investeringen in het reëel BBP per capita (KI in PWT 6.1). 

Gemiddelde over de periode 1985-90, 1990-95 en 1995-2000, tenzij anders vermeld.  

Bron:  Heston A., Summers R. en Aten B., 2002, Penn World Tables Version 6.1, Centre for  

International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP) 

URL: <http://pwt.econ.upenn/edu > (18/3/04) 

 

OGROUPS: indicator voor het lidmaatschap van zogenaamde “Olson-groepen”, geconstrueerd 

door Knack (2003). Deze indicator bestaat uit het lidmaatschap van volgende organisaties uit de 

lijst van GROUPS: (a), (b) en (c). Opnieuw bekomt Knack (2003) zo één cijfer per land voor de 

periode 1981-1995. 

Bron: Knack S., 2003, Groups, growth and trust: cross-country evidence on the Olson and 

Putnam hypotheses, Public Choice, 177, blz. 341-355 

 

PGROUPS: indicator voor het lidmaatschap van zogenaamde “Putnam-groepen”, geconstrueerd 

door Knack (2003). Deze indicator bestaat uit het lidmaatschap van volgende organisaties uit de 

lijst van GROUPS: (d), (e), (f) en (g). Opnieuw bekomt Knack (2003) zo één cijfer per land voor 

de periode 1981-1995. 

Bron: Knack S., 2003, Groups, growth and trust: cross-country evidence on the Olson and 

Putnam hypotheses, Public Choice, 177, blz. 341-355 

 

SCHOOLPRIM: procentueel netto aantal ingeschreven leerlingen in het lager onderwijs van een 

land in 1990, 1995 en 2000, tenzij anders vermeld.  

Bron: World Development Indicators, 2003, World Bank CD-ROM, Washington DC 

 

SCHOOLSEC: procentueel netto aantal ingeschreven leerlingen in het secundair onderwijs van 

een land in 1990, 1995 en 2000, tenzij anders vermeld.  

Bron: World Development Indicators, 2003, World Bank CD-ROM, Washington DC 

 XIV



 

TRUST: percentage van de respondenten van de WVS in een land dat “most people can be 

trusted” antwoordt op de vraag “Generally speaking, would you say that most people can be 

trusted, or that you can’t be too careful in dealing with people?” 

Bron: World Values Survey, 1981, 1990-91 en 1995-96 

 

TRUST²: gekwadrateerde waarde van TRUST 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA 

 

Land GROEI(a) 

1985-90 
GROEI(a) 
1990-95 

GROEI(a) 
1995-2000 

INITIEEL(b)

1985 
INITIEEL(b) 

1990 
INITIEEL(b)

1995 
Argentinië -3.77645 6.51033 1.00219 8650.012 7218.691 10266.16 
Australië 2.700091 1.130211 3.15585 18400.93 20063.41 22291.52 
België 2.998186 1.092849 2.33252 16941.68 19876.88 20915.21 
Brazilië 2.428902 -0.03011 0.93270 6150.84 6217.732 6765.047 
Bulgarije na na -5.29703 na na 6760.224 
Canada 2.776065 -0.28649 2.80345 20700.06 22349.75 22946.81 
Chili 4.444634 5.116142 3.98983 4986.308 6147.778 8487.983 
China 2.811787 9.199753 5.11041 4986.308 1786.547 2818.12 
Denemarken 2.146383 1.2419 2.27203 20204.18 21805.22 23662.31 
Duitsland 2.559297 1.631938 1.37735 17233.14 19562.6 21029.85 
Estland na na 4.95300 na na 7503.906 
Finland 3.753969 -2.31268 4.30777 17387.06 20270.45 18789.07 
Frankrijk 2.632413 0.307503 1.87427 17241.04 20023.31 20115.69 
Groot-Britt. 3.592881 0.892709 2.47999 15789.77 18322.85 19611.38 
Hongarije 1.674279 -2.91376 2.92265 9155.292 9602.628 8638.938 
Ierland 3.791804 4.081072 8.36674 10890.77 14157.7 17266.24 
Ijsland 2.28427 -0.40465 3.02826 19098.36 21051.42 20488.85 
India 4.175908 2.627606 5.18186 1369.209 1674.964 1978.981 
Italië 3.461357 0.828359 1.82825 16388.48 19307.77 20292.64 
Japan 4.264188 1.727094 0.94713 17743 22220.21 23268.31 
Korea 7.753181 6.286377 3.25723 6568.885 9952.39 13551.57 
Letland na na 3.84042 na 9939.573 5978.289 
Litouwen na na 1.59188 na na 6233.133 
Mexico -1.39949 1.39345 0.89598 7673.309 7333.801 7174.974 
Nederland 2.809435 1.559887 2.99896 16815.46 19480.44 20881.53 
Nigeria 2.461996 -3.61139 0.07823 1027.621 1094.838 925.9146 
Noorwegen 1.780186 2.67936 2.87347 19300.09 20445.87 23891.9 
Polen 3.053969 -0.71156 4.99591 6449.042 6600.987 7281.625 
Rusland na na -1.35972 na na 7175.34 
Slovenië na -1.20807 4.08460 na 13054.42 12728.28 
Spanje 3.667713 1.075969 3.33802 11772.04 14477.2 16310.35 
Turkije 2.476703 1.533015 2.22785 4887.26 5739.988 6111.313 
Ver. Staten  2.616292 1.181359 2.83778 23623.69 26457.82 28408.86 
Wit-Rusland na na 4.60881 na 8989.942 5523.923 
Zuid-Afrika -0.64708 -1.52116 0.57349 7833.85 7786.063 7222.396 
Zweden 2.554653 -0.70334 2.80781 18711.51 20786.79 20696.51 
Zwitserland 2.296134 -0.66297 0.98390 23242.85 26130.82 24536.18 
Noot: “na” staat voor “not available”. (a)GROEI staat steeds uitgedrukt in %; (b) INITIEEL in $. 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 
 
Land HUMANCAP(a) 

1985 
HUMANCAP(a)

1990 
HUMANCAP(a)

1995 
HUMANCAP(a) 

1995 
Argentinië 6.74 7.77 8.12 8.49 
Australië 10.06 10.12 10.31 10.57 
België 8.16 8.43 8.55 8.73 
Brazilië 3.22 3.76 4.17 4.56 
Bulgarije 7.9 9.26 9.51 9.74 
Canada 10.4 10.5 11.18 11.43 
Chili 6.04 7.14 7.53 7.89 
China 4.15 5.23 5.48 5.74 
Denemarken 9.42 10.13 9.86 10.09 
Duitsland 8.98 9.48 9.57 9.75 
Estland na 9.17 na na 
Finland 7.95 9.48 9.82 10.14 
Frankrijk 7.31 7.56 7.94 8.37 
Groot-Britt. 8.44 8.74 9.03 9.35 
Hongarije 8.2 8.71 8.52 8.81 
Ierland 7.87 8.5 8.79 9.02 
Ijsland 7.55 7.96 8.35 8.75 
India 3.13 3.68 4.16 4.77 
Italië 5.76 6.16 6.6 
Japan 8.51 9.22 9.44 9.72 
Korea 8.03 9.25 10.09 10.46 
Letland na 9.54 na na 
Litouwen na 9.3 na na 
Mexico 4.49 5.87 6.37 6.73 
Nederland 8.32 8.61 8.96 9.24 
Nigeria na na na na 
Noorwegen 8.4 10.85 11.82 11.86 
Polen 8.8 9.6 9.73 9.9 
Rusland 9.36 10.52 10.24 10.49 
Slovenië na 6.94 7.2 na 
Spanje 5.32 6.09 6.62 7.25 
Turkije 3.38 3.95 4.57 4.80 
Ver. Staten 11.71 12 12.18 12.25 
Wit-Rusland na na na na 
Zuid-Afrika 5.22 5.14 8.07 na 
Zweden 9.22 9.57 11.23 11.36 
Zwitserland 9.9 9.92 10.18 10.39 

7 

Noot: “na” staat voor “not available”. (a) HUMANCAP staat steeds uitgedrukt in aantal jaren. 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 

Land INVEST(a) 

1980-85 
INVEST(a) 

1985-90 
INVEST(a) 
1990-95 

INVEST(a) 
1995-2000 

BEVOLK(b) 
1985-90 

BEVOLK(b)

1990-95 
Argentinië 15.5227613 14.5716685 15.07999194 16.3319975 1.45311 1.32743 
Australië 23.2255602 23.758646 21.60978938 24.6434373 1.54835 1.1598 
België 20.3775016 21.1084069 23.20906501 23.4154035 0.17176 0.35103 
Brazilië 18.8157712 18.6131847 16.31924886 17.0080815 1.86204 1.54640 
Bulgarije na na na 5.30211157 na na 
Canada 23.894581 25.3005311 23.6230381 24.821337 1.26984 1.24311 
Chili 13.0651372 14.3436658 18.78738553 23.2344154 1.64907 1.66744 
China 17.3920756 19.0820372 19.98576957 21.8827888 1.51913 1.25252 
Denemarken 20.8251329 22.7716201 19.72408067 23.1386621 0.07420 0.27101 
Duitsland 22.2030136 22.3861329 24.08251908 23.4847128 0.21237 0.68589 
Estland na na na 15.0289803 na na 
Finland 26.6135947 27.4541437 23.5356009 20.6780247 0.33314 0.49739 
Frankrijk 24.1564328 24.825058 23.99193901 22.6340306 0.50142 0.43867 
Groot-Britt. 17.2632542 18.6336011 17.77277488 19.2149613 0.29931 0.36041 
Hongarije 16.8326256 16.0632702 14.54703004 22.9382044 -0.42251 -0.26526 
Ierland 19.1904743 18.1715906 19.22086317 20.9565811 -0.10797 0.42843 
Ijsland 23.8894512 22.6754811 21.22542426 23.9295685 1.13852 1.00214 
India 11.4631243 11.5375154 11.51939136 13.0468578 2.09666 1.85835 
Italië 22.3040487 22.2390996 21.24645216 20.794744 0.03359 0.18677 
Japan 30.8302297 31.6776047 33.3532924 31.4871596 0.51002 0.29668 
Korea 31.8050113 33.0492087 39.70552136 34.6198883 0.98650 1.00744 
Letland na na 10.78480512 11.9385353 na na 
Litouwen na na na 15.6465356 na na 
Mexico 15.792493 14.4628954 19.61567046 18.8768196 2.04145 2.16814 
Nederland 21.6518098 22.4083768 22.15238288 22.4847278 0.57813 0.70805 
Nigeria 5.5438111 3.69278184 7.606534491 10.3387619 2.94581 2.88467 
Noorwegen 32.0661762 31.9488196 25.20696564 27.9975689 0.41593 0.51381 
Polen 20.5383523 20.4723132 16.07338747 20.9328288 0.56042 0.30377 
Rusland na na na 12.6990544 na na 
Slovenië na na 16.73005451 25.4577055 na na 
Spanje 22.6699164 23.3514086 24.12968785 23.7512333 0.26625 0.18373 
Turkije 13.4636174 15.2095098 19.33859598 21.056191 2.24276 1.96927 
Ver. Staten 19.7461857 19.9360944 19.16816528 22.6306662 0.90908 1.04188 
Wit-Rusland na na 25.53342456 17.3349934 na na 
Zuid-Afrika 11.447882 9.43053666 7.025813142 7.70407857 2.45566 2.08652 
Zweden 21.1390942 22.5428778 20.22188953 19.3534229 0.37078 0.66696 
Zwitserland 25.7045772 26.8158171 26.30910912 26.8362558 0.43189 1.01774 
Noot: “na” staat voor “not available”. (a)INVEST staat steeds uitgedrukt in % van het reëel BBP 
per capita; (b) BEVOLK in %. 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 
 

Land BEVOLK(a) 
1995-2000 

TRUST (b) 
1981 

TRUST (b) 
1990 

TRUST (b)

1995 
GROUPS(c) 
1981-1995 

OGROUPS(d)

1981-1995 
Argentinië 1.28463 27 23.3 17.5 0.69 0.27 
Australië 1.19573 47.8 na 39.9 2.15 0.85 
België 0.20848 30.2 33.2 na 1.2 0.53 
Brazilië 1.35754 na 6.7 2.8 1.33 0.378 
Bulgarije -0.54561 na 30.4 28.6 0.45 0.11 
Canada 0.97921 49.6 52.4 na 1.73 0.7 
Chili 1.41158 Na 22.7 21.9 1.14 0.37 
China 0.96809 Na 60.3 52 0.8 0.29 
Denemarken 0.45621 56 57.7 na 1.71 0.6 
Duitsland 0.16268 29.8 37.8 41.8 na na 
Estland -1.55786 na 27.6 21.5 0.76 0.23 
Finland 0.29648 57.2 62.7 47.6 1.12 0.38 
Frankrijk 0.34906 24.8 22.8 na 0.73 0.6 
Groot-Britt. 0.37320 44.4 43.6 31 1.38 0.51 
Hongarije -0.38175 33.1 24.6 na 0.73 0.14 
Ierland 0.86608 40.2 47.4 na 1.29 0.56 
Ijsland 0.82486 41.6 43.6 na 2.67 0.93 
India 1.75749 na 34.3 37.9 1.05 0.29 
Italië 0.15422 26.3 35.3 na 0.64 0.23 
Japan 0.27436 40.8 41.7 46 0.62 0.22 
Korea 0.96893 38 34.2 30.3 1.1 0.34 
Letland -1.11364 na 19.1 24.7 0.79 0.18 
Litouwen -0.11860 na 30.8 22.2 na na 
Mexico 1.73060 17.7 33.5 28.1 1.33 0.46 
Nederland 0.54893 46.2 55.8 na 2.29 0.88 
Nigeria 2.74398 na 23.2 19.2 na na 
Noorwegen 0.56828 61.2 65.1 65.3 1.81 0.65 
Polen 0.05700 na 34.5 17.9 na na 
Rusland -0.27518 na 38 24.1 na na 
Slovenië -0.03422 na 17.4 15.5 na na 
Spanje 0.24196 34.5 33.8 29.8 0.71 0.226 
Turkije 1.66119 na 10 6.5 0.43 0.12 
Ver. Staten 0.92818 45.4 50 35.6 2.64 0.83 
Wit-Rusland -0.62974 na 25.5 24.1 na na 
Zuid-Afrika 1.90368 29 28.3 18.2 1.87 0.58 
Zweden 0.17461 57.1 66.1 59.7 1.85 0.6 
Zwitserland 0.42440 na 43.2 41 1.71 0.72 
Noot: “na” staat voor “not available”. (a) BEVOLK staat steeds uitgedrukt in %; (b) TRUST 
eveneens in %; (c) GROUPS geeft het gemiddeld aantal lidmaatschappen van een groep per 
respondent; (d) OGROUPS geeft het gemiddeld aantal lidmaatschappen van een “Olson-groep”  
per respondent. 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 
 

Land PGROUPS(a) 
1981-1995 

ICRG(b) 
1982 

CORRUPTIE(c)

1980-89 
ELF (d)

1985 
FREEDOM(e) 

1979 
FREEDOM(e)

1989 
Argentinië 0.18 4.28125 3.6875 0.288 1 3 
Australië 0.62 9.42968 5.1875 0.437 1 1 
België 0.24 9.71093 5.625 0.589 1 1 
Brazilië 0.44 6.35937 3.875 0.576 2 2 
Bulgarije 0.28 na 3.833333 0.225 3 3 
Canada 0.32 9.67187 6 0.769 1 1 
Chili 0.27 6.32552 3.3125 0.515 3 2 
China 0.42 5.6875 3.583333 0.131 3 3 
Denemarken 0.64 9.67968 6 0.061 1 1 
Duitsland na 9.58854 5.1875 0.111 na na 
Estland 0.4 na na 0.528 na na 
Finland 0.39 9.67968 6 0.129 1 1 
Frankrijk 0.15 9.26041 5.4375 0.318 1 1 
Groot-Britt. 0.33 9.33854 5.8125 0.389 1 1 
Hongarije 0.4 7.34375 4 0.013 3 3 
Ierland 0.21 8.32291 5.1875 0.029 1 1 
Ijsland 0.83 na 6 0.033 1 1 
India 0.55 5.76041 2.9375 0.878 1 1 
Italië 0.17 8.19531 3.8125 0.114 1 1 
Japan 0.22 9.36718 5.1875 0.014 1 1 
Korea 0.21 6.36093 2.375 0.003 2 2 
Letland 0.46 na na 0.61 na na 
Litouwen na na na 0.353 na na 
Mexico 0.35 5.41406 2.75 0.219 2 2 
Nederland 0.31 9.8125 6 0.345 1 1 
Nigeria na 3.08489 1.6875 0.857 2 1 
Noorwegen 0.69 9.59895 6 0.064 1 1 
Polen na 4.95833 3.833333 0.035 3 2 
Rusland na na na 0.333 na na 
Slovenië na na na 0.238 na na 
Spanje 0.15 7.63541 4.5 0.46 1 1 
Turkije 0.33 5.26302 2.875 0.255 2 2 
Ver. Staten 0.72 9.80468 5.3125 0.575 1 1 
Wit-Rusland na na na 0.374 na na 
Zuid-Afrika 0.42 6.92261 5.642857 0.886 2 3 
Zweden 0.68 9.64843 6 0.137 1 1 
Zwitserland 0.43 9.98437 6 0.586 1 1 
Noot: “na” staat voor “not available”. (a) PGROUPS geeft het gemiddeld aantal 
lidmaatschappen van een “Putnam-groep”  per respondent; (b) ICRG staat uitgedrukt in een 
schaal van 0 tot 10; (c) CORRUPTIE in een schaal van 0 tot 6; (d)ELF85 heeft een bereik van 0 
tot 1; (e)FREEDOM staat uitgedrukt in een schaal van 0 tot 3 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 
 

Land CIM(a) 
1979 

CIM(a) 
1989 

SCHOOLPRIM (b)

1990 
SCHOOLPRIM (b) 

1995 
SCHOOLPRIM (b)

2000 
Argentinië 0.72464 0.82867 na na 107.4719 
Australië 0.91528 0.90871 99.18391 94.70762 95.65928 
België na na 96.74674 98.42756 100.5283 
Brazilië 0.82184 0.80299 86.43466 na 96.97457 
Bulgarije na 0.79528 na na na 
Canada 0.89662 0.92791 96.93184 94.87202 na 
Chili 0.70806 0.87275 87.72578 87.28547 88.83189 
China na na 97.42784 97.92056 na 
Denemarken 0.91043 0.92642 98.25787 98.9754 na 
Duitsland na na na 84.94547 na 
Estland na na na 86.58305 97.60429 
Finland na na na 98.50588 100.3951 
Frankrijk na na 100.94 100.1287 99.80511 
Groot-Britt. na na 96.98594 98.04116 98.91957 
Hongarije na na 91.25474 96.60533 90.23065 
Ierland na na 90.68358 91.01087 na 
Ijsland na na na 97.80271 102.1757 
India 0.42406 0.75085 na na na 
Italië na na na 99.96449 100.0275 
Japan 0.90601 0.91557 99.73172 na 100.809 
Korea 0.85109 0.8519 100 93.33292 99.48986 
Letland na na na 83.52349 92.03432 
Litouwen na na na na 94.60979 
Mexico 0.71931 0.84977 100.2617 101.4063 103.365 
Nederland na na 95.25876 99.3955 100.0512 
Nigeria 0.65036 0.7786 na na na 
Noorwegen 0.8441 0.87835 100.0234 98.82049 101.4306 
Polen na 0.80743 96.638 na 97.73189 
Rusland na na na na na 
Slovenië na na na 94.61154 93.36117 
Spanje na na 100 100 102.3412 
Turkije 0.734 0.76991 89.43251 na na 
Ver. Staten 0.92377 0.93141 96.0141 94.50433 94.93965 
Wit-Rusland na na na na 108.0976 
Zuid-Afrika 0.93431 0.94501 na na 88.9031 
Zweden na na 99.76489 101.7915 102.448 
Zwitserland 0.85466 0.85887 83.7362 89.87102 98.98085 
Noot: “na” staat voor “not available”. (a) CIM staat uitgedrukt in %; (b) SCHOOLPRIM 
eveneens in % 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE DATA VOOR OLS EN/OF PANEL DATA (vervolg) 

 
 

Land SCHOOLSEC (a) 
1990 

SCHOOLSEC (a) 
1995 

SCHOOLSEC (a) 
2000 

  

Argentinië na na 79.06382  
Australië 78.62433 86.972 89.67344  
België 87.66954 87.954 na  
Brazilië 15.459 na 71.30403  
Bulgarije 63.31584 74.913 87.62696  
Canada 88.69661 91.083 na  
Chili 54.58651 54.856 74.50895  
China na na na  
Denemarken 86.81895 87.706 na  
Duitsland na 88.999 na  
Estland na 83.387 82.82037  
Finland 93.02441 92.586 94.62927  
Frankrijk na 94.399 92.36116  
Groot-Britt. 79.06919 91.495 93.67446  
Hongarije 74.75099 85.995 na  
Ierland 79.92385 86.477 na  
Ijsland na 87.11 83.41892  
India na na na  
Italië na na 90.51472  
Japan 96.79316 na 101.2047  
Korea 85.79429 95.99 90.85643  
Letland na 77.443 74.44194  
Litouwen na na 88.6352  
Mexico 44.81029 51.223 59.66327  
Nederland 83.63341 90.746 89.9112  
Nigeria na na na  
Noorwegen 87.71896 95.485 95.03997  
Polen 75.84027 na 90.90491  
Rusland na na na  
Slovenië na na na  
Spanje na na 93.73198  
Turkije 41.37137 na na  
Ver. Staten 85.75951 89.955 88.13194  
Wit-Rusland na na 75.88562  
Zuid-Afrika na na 57.15759  
Zweden 85.26534 98.447 na  
Zwitserland 79.83885 83.539 87.94694  
Noot: “na” staat voor “not available”. (a) SCHOOLSEC staat uitgedrukt  in % 
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