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Samenvatting

Het feit dat Afrikaanse landen relatief slecht presteren op zowel het gebied van de
economische en sociale ontwikkeling als dat van de bescherming van het milieu, sug-
gereert het bestaan van een zekere onderlinge afhankelijkheid tussen deze gebieden. De
centrale onderzoeksvraag gesteld in deze studie is dan ook: Op welke wijze hangen
verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling met elkaar samen?

Om deze vraag te beantwoorden wordt in Hoofdstuk 2 de onderbouwing gegeven voor
de kwantitatieve analyse in de overige hoofdstukken, door samen te vatten op welke wi-
jze duurzame ontwikkeling wordt gemeten, zowel theoretisch als in de praktijk. Tevens
wordt in Hoofdstuk 2 ingegaan op de vraag wanneer ontwikkeling als duurzaam kan
worden beschouwd. Duurzame ontwikkeling heeft een multi-dimensionaal karakter ged-
ifferentieerd naar tijd, plaats en levensomstandigheden. In dit proefschrift worden ver-
schillende kwantitatieve economische methoden ontwikkeld en toegepast om met behulp
daarvan de onderlinge samenhang tussen de verschillende aspecten van duurzame on-
twikkeling grondig te kunnen analyseren. Hierbij blijken verschillen tussen landen op
het gebied van levensstandaard / inkomen, onderwijs en gezondheidszorg van groot be-
lang te zijn. Samengevat luidt het antwoord op de centrale onderzoeksvraag: Er is
een aantoonbaar elkaar wederzijds positief versterkende relatie tussen onder-
wijs en gezondheid. Bovendien zijn condities als degelijk onderwijs en een
goede gezondheid noodzakelijke voorwaarden voor economische ontwikkeling
en daarmee ook voor de algemene menselijke ontwikkeling.

De beschrijvende analyse van ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika in Hoofdstuk 3 toont
aan dat, ondanks de significante vooruitgang die is geboekt de afgelopen tien jaar, het
ontwikkelings-tempo van veel Afrikaanse landen nog steeds relatief laag is. De meeste
Afrikaanse landen bezuiden de Sahara zijn slechts in beperkte mate in staat de doel-
stellingen die door de Verenigde Naties in 2000 zijn vastgelegd in de Millennium Devel-
opment Goals te realiseren. Dit mag evenwel niet leiden tot de conclusie dat er geen
resultaat geboekt is, of dat de MDG’s ”oneerlijk” zijn voor veel Afrikaanse landen, zoals
eerder wordt uiteengezet in Hoofdstuk 2. Zonder deze doelstellingen is het niet mogelijk
meetbare ontwikkelingsdoelen te formuleren en daarop ontwikkelingsbeleid te baseren.
De MDG’s zijn dan ook bedoeld als een overkoepelend instrument en ijkpunt voor alle
landen bij het nastreven van de daarin geformuleerde ontwikkelingsdoelen.

De analyse in Hoofdstuk 4 maakt gebruik van de gegevens welke zijn gepresenteerd
in Hoofdstuk 3. Door middel van een aanvullende econometrische analyse wordt het
bestaan aangetoond van positieve relaties tussen gezondheid en educatieve aspecten, en
omgekeerd, die elkaar wederzijds versterken. In het onderliggende econometrische model
is een aanpassing meegenomen om rekening te houden met evidente afwijking van het als
optimaal beschouwde ontwikkelingstraject. De gebruikte indicatoren zijn: het sterfteci-
jfer voor kinderen onder de 5 jaar (dit is van invloed op de kwantificering van gezond-
heidsprestaties), het al dan niet voltooien van de basisschool (dit is van invloed op de
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kwantificering van onderwijsprestaties). Het is echter onduidelijk wat de relatie van deze
twee indicatoren is m.b.t. de economische ontwikkeling gemeten naar het BBP per hoofd
van de bevolking, de consumptie-uitgaven per capita en het primaire energieverbruik per
capita. De resultaten laten echter duidelijk zien dat ontwikkelingsbeleid gericht op het
bevorderen van zowel onderwijs als de gezondheidszorg in het algemeen, een positiever ef-
fect zal hebben op de algehele ontwikkeling van een land, dan ontwikkelingsbeleid gericht
op het bevorderen van scholing of de gezondheid van individuen.

Dit resultaat roept de vraag op welke beleidsmatige keuzes van belang zijn, in het
bijzonder voor lokale beleidsmakers, om onderwijsprestaties te stimuleren en tevens de
gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren. Omdat de politieke situatie in ieder
afzonderlijk Afrikaans land verschillend is, is het hier niet de bedoeling om gedetailleerde
beleidsmaatregelen te schetsen. In plaats daarvan onderzoekt Hoofdstuk 5 een macro-
economische benadering voor het maken van beleidskeuzes, door het in kaart brengen van
de optimale verdeling van de overheids bestedingen gerelateerd aan duurzame ontwikke-
ling, en gemeten als overheidsuitgaven gekoppeld aan de afzonderlijke componenten van
de Human Development Index. De efficient development portfolio approach die hier
wordt ontwikkeld is gebaseerd op de “optimale portefeuille theorie” van Markowitz. De
uitkomsten hiervan laten zien dat in de meeste Afrikaanse landen de overheidsbegroting
op dit punt niet efficiënt wordt ingezet. Deze inefficiënties zijn meestal het gevolg van
te weinig bestedingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Een herverdeling
van de overheidsuitgaven tot circa 20 procent van het overheidsbudget in de richting van
deze twee uitgavencategorieën is dan ook aan te bevelen.

Hoofdstuk 6 vormt een aanvulling op de voorgaande hoofdstukken door de onderlinge
relatie tussen de verschillende ontwikkelingsaspecten te onderzoeken vanuit een lange
termijn perspectief vormgegeven binnen het kader van een endogeen groeimodel. De
resultaten van de voorgaande hoofdstukken onderstrepen het belang van zowel gezond-
heidszorg als onderwijs bij de beoordeling van de mate van welzijn van de bevolking van
een land. Het groeimodel ontwikkeld in Hoofdstuk 6 integreert deze bevindingen in één
van de standaardmodellen van de endogene groeitheorie, onder andere door verschillende
aspecten van gezondheidszorg en onderwijs op te nemen in de welvaartsfunctie naast de
standaardcomponent, i.e. consumptie per hoofd van de bevolking. In het model wordt
eveneens rekening gehouden met het feit dat de productie van gezondheids- en onderwijs-
diensten de inzet van alternatief aanwendbare middelen vergt. Een belangrijke uitkomst
van dit model is dat, ondanks het feit dat gezondheidszorg, onderwijs en economische
groei weliswaar substituten zijn op de korte termijn, maar ze zijn tevens complementen
op de lange termijn.

Dit proefschrift toonde in de voorgaande hoofdstukken de werkingsprincipes van de

verschillende kwantitatieve modellen aan. Deze modellen worden geschikt geacht om

duurzame ontwikkeling te beoordelen, niet alleen in het Afrikaanse continent maar ook

in andere regio’s. De belangrijkste boodschap van dit proefschrift is dat gezondheid-

szorg en onderwijs belangrijke determinanten zijn van economische ontwikkeling en groei.

Desondanks wordt kennelijk in veel Afrikaanse landen het belang van de bijdragen van

investeringen in onderwijs en gezondheidszorg aan de afzonderlijke componenten van de

HDI stelselmatig onderschat. Voor de lange termijn leidt dit tot een structureel lager

tempo van de welvaartsgroei, omdat gezondheids-, onderwijs- en groeiprestaties onlos-

makelijk aan elkaar zijn verbonden.


