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De Chinese economie is sinds 1979 radicaal omgevormd van een planeconomie tot
een markteconomie. De economische hervorming heeft een significante en snelle
economische groei mogelijk gemaakt, terwijl regionale verschillen in de heterogene
Chinese overgangseconomie toenemen. Het neoklassieke denkkader laat de rol van
instituties in de vorming van het economische stelsel grotendeels buiten beschouwing,
en geeft niet aan hoe paden worden gevormd en zich ontwikkelen, of hoe de rol van
economische actoren in de loop van de tijd verandert. Daarom worden de onderling
verschillende regionale ontwikkelingstrajecten die zich in de Chinese
overgangseconomie voordoen in dit proefschrift onderzocht vanuit de
bedrijfssysteemtheorie en evolutietheorie.
Dit onderzoek is gericht op de veranderende rol die lokale overheden spelen bij het
beïnvloeden van de dynamische regionale bedrijfssystemen in de heterogene Chinese
overgangseconomie. Om de zich ontwikkelende regionale bedrijfssystemen te
onderzoeken omvat dit onderzoek de volgende elementen: (a) opname van de
regionale overheid in de bedrijfssysteemtheorie, aangezien zowel kapitalismebenaderingen als de conventionele bedrijfssysteemtheorie geen rekening houden met
regionale verschillen; (b) de verbinding van evolutionaire perspectieven met de
bedrijfssysteemtheorie, gezien de kritiek op de relatief statische benadering van zowel
kapitalisme-benaderingen als de conventionele bedrijfssysteemtheorie; en (c) het
belichten van de unieke vorm van decentralisatie in China, die vormgeeft aan de rol
van de overheid en de regionale bedrijfssystemen.
In dit onderzoek zijn de provincies Zhejiang en Yunnan gekozen als twee
contrasterende casussen om belangrijke regionale verschillen weer te geven. De vier
onderzoeksvragen zijn: (a) wat zijn de bestaande regionale bedrijfssystemen in
Zhejiang en Yunnan; (b) hoe en waarom zijn in de loop van de tijd specifieke regionale
bedrijfssystemen en ontwikkelingstrajecten gevormd in Zhejiang en Yunnan en hoe en
waarom hebben die zich ontwikkeld; (c) welke ontwikkeling heeft de rol van lokale
overheden in de overgangseconomie doorgemaakt; en (d) zullen regionale verschillen
en afzonderlijke regionale ontwikkelingstrajecten in Zhejiang en Yunnan in de loop
van de tijd convergeren of divergeren?
De onderzoeksresultaten en antwoorden op de centrale onderzoeksvragen kunnen
als volgt worden samengevat. Uit het onderzoek bleek dat Zhejiang een marktgeleid
bedrijfssysteem heeft en Yunnan een door de overheid geleid bedrijfssysteem. Beide
vertonen een hoge mate van regionale institutionele complementariteit (regionale
coherentie). De regionale hulpbronnen, industriële structuur, kracht van de overheid,
institutionele structuur, decentralisatie, het bevorderingssysteem en reeds bestaande
regionale ontwikkelingspad geven wederzijds vorm aan de regionale
ontwikkelingstrajecten en leiden tot een sterke padafhankelijkheid en institutionele
complementariteit op de lange termijn in zowel Zhejiang als Yunnan.
Bovendien speelt de zeer competitieve omgeving die het gevolg is van de unieke
Chinese decentralisatiehervorming en het bevorderingssysteem, een cruciale rol bij het

vormgeven van de rol van de lokale overheid en de betrekkingen tussen overheid en
bedrijfsleven. Ook versterkt dit competitieve klimaat het lokale industriële
ontwikkelingspad in de twee regio's. De lokale overheden in Zhejiang spelen een
regelgevende en dienstverlenende rol op afstand, terwijl de lokale overheden in Yunnan
de economische activiteiten direct of indirect strategisch coördineren. Ten slotte blijkt
uit het onderzoek dat de regionale verschillen en de afzonderlijke regionale
ontwikkelingstrajecten in Zhejiang en Yunnan momenteel divergeren en geen teken
van convergentie vertonen.

