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Samenvatting (Summary in Dutch)

Armoede, Risico en Verzekering: Resultaten voor Ethiopië en Jemen

Armoede is een van de grootste problemen op deze wereld. In 2001 leefde ongeveer

een vijfde van de wereldbevolking (1,1 miljard mensen) van minder dan 1 dollar per dag.

Ongeveer 2,7 miljard mensen leefden van minder dan 2 dollar per dag. Hoewel de armoede

is afgenomen gedurende de afgelopen decennia heeft deze ontwikkeling voornamelijk in

Oost- en Centraal-Azië plaatsgevonden. In Oost-Azië is het percentage mensen dat van

minder dan 1 dollar per dag leeft afgenomen van 57,7% in 1981 tot 14,9% in 2001. In

Sub-Saharisch Afrika is dit percentage echter gestegen van 41.6% in 1981 tot 46.4% in

2001. In de rest van de wereld is het percentage nauwelijks veranderd. Het aantal mensen

dat leeft in armoede is nog steeds groot1.

De effecten van de armoede reiken verder dan dat een paar miljard mensen niet genoeg

geld hebben voor eten en kleding, wat op zichzelf al een serieus probleem is. Armoede

veroorzaakt veel gezondheidsproblemen in ontwikkelingslanden2. Armoede leidt ook tot

sociale isolatie en minder educatie. Armoede kan zelfs de onderliggende reden zijn van

conflicten en de oorzaak van het falen van overheden3.

Risico, één van de oorzaken en aspecten van armoede, is het onderwerp van dit proef-

schrift. Ik kijk hiernaar vanuit een micro perspectief en in de context van rurale gebieden

in ontwikkelingslanden. Met deze analyse levert dit proefschrift een theoretische en em-

pirische onderbouwing voor een armoede-reduktie strategie: verzekering. Dit proefschrift

onderzoekt ook een issue in het meten van armoede, en probeert de manier waarop ar-

moede wordt gemeten op gedisaggregeerde niveaus te verbeteren.

Twee vragen staan centraal in dit proefschrift. Allereerst, hoe groot is de invloed van

risico op groei? Ten tweede, moeten data van verschillende lagen worden samengevoegd

wanneer armoede wordt gemeten op gedisaggregeerd niveau met de methode van El-

1De in deze alinea genoemde cijfers komen uit Chen en Ravallion (2004).
2In 2004 was de levensverwachting in hoge-inkomens landen (een bruto nationaal inkomen per hoofd

van de bevolking van $10.066 of meer) 79 jaar en in lage-inkomens landen (bruto nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking minder dan $825) slechts 59 jaar. Bron: World Bank 2006.

3Voor een meer gedetailleerde samenvatting van oorzaken en gevolgen van armoede, zie
http://worldbank.org/poverty.
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bers, Lanjouw en Lanjouw (ELL, 2002)? Risico is een belangrijk probleem voor rurale

huishoudens in ontwikkelingslanden. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, heeft risico tijdeli-

jke effecten op armoede vanwege schommelingen in inkomen en consumptie die worden

veroorzaakt door risico. Risico heeft echter ook blijvende effecten op groei en armoede.

Hoofdstukken 2 tot en met 4 meten hoe groot de invloed van risico op groei is en daarmee

wat de gevolgen van formele verzekeringen zouden zijn. Hoofdstuk 2 analyseert de huidige

situatie van risicodeling door middel van overdrachten (zoals giften van vrienden en fam-

ilie) in Ethiopië. Dit is belangrijk omdat de bestaande methoden om om te gaan met

risico’s in belangrijke mate bepalen wat de bijdrage van formele verzekeringen kan zijn.

Bepaalde formele verzekeringen kunnen namelijk bestaande informele verzekeringen ‘ver-

dringen’. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 meten de invloed van risico op het opbouwen van een

veestapel en evalueren de potenties van verzekeringen door het schatten van structurele

modellen van huishoudinvesteringen in vee. Hoofdstuk 5 bekijkt of data van verschillende

lagen moeten worden samengevoegd bij het in kaart brengen van armoede door middel

van de ELL methode.

Hoofdstuk 2 onderzoekt hoeveel risico verzekerd is door middel van overdrachten in

Ethiopië. Overdrachten vanuit de overheid en het eigen netwerk van een huishouden is één

manier waarop huishoudens schokken het hoofd kunnen bieden. Bewijs van het bestaan

van risicodeling (hoewel niet volledige risicodeling) is gevonden voor veel verschillende

landen (zie bijvoorbeeld Jalan en Ravallion 1999 voor China, Ravallion en Chaudhuri

1997 voor India, De Weerdt en Dercon 2006 voor Tanzania). Er is echter nog weinig bek-

end over hoeveel risico gedeeld wordt op deze manier. Townsend (1994), in zijn bekende

artikel, test voor volledige verzekering door individuele consumptie te regresseren op in-

dividueel inkomen en geaggregeerd dorpsinkomen of dorpsconsumptie. Het is misleidend

om de verkregen coëfficiënt van deze Townsend test te gebruiken als maatstaf van hoe

ver de waargenomen risicodeling af ligt van volledige verzekering. Dit omdat huishoudens

hun consumptie ook kunnen stabiliseren door middel van ‘zelfverzekering’ in plaats van

gebruik te maken van ‘sociale verzekering’. Er zijn ook veel artikelen die analyseren in

welke mate risicodelende strategieën reageren op bepaalde schokken. In deze artikelen

wordt een variabele die deze risicodelende strategieën meet geregresseerd op schokken.

Schokken in deze studies zijn vaak dummy variabelen (1 of 0) of indices. Hierdoor is

alleen de significantie van de coëfficiënten van belang, de waarde zelf vertelt niet hoeveel

risico verzekerd is door een bepaalde strategie.

In hoofdstuk 2 leid ik een continue, in plaats van diskrete, maatstaf af voor schokken,

die wordt verkregen uit een regressie van inkomen op variabelen die inkomen bepalen.

Aangezien de effectiviteit van de informele arrangementen varieert met het type schok,

deel ik deze maatstaf verder op in een maatstaf van covariante schokken en een maat-
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staf van idiosyncratische schokken. Met deze twee maatstaven onderzoek ik twee functies

van overdrachten van overheden/NGOs (niet-overheidsgebonden organisaties) en vrien-

den/familie: risicodeling en herverdeling van inkomen. Ik doe dit door variabelen die

deze overdrachten meten te regresseren op maatstaven van schokken en een variabele die

het verschil aangeeft tussen het verwachte inkomen van het huishouden en het verwachte

gemiddelde dorpsinkomen. Ik vind bewijs dat overdrachten van overheden/NGOs een rol

spelen in het verzekeren van covariante schokken en bewijs dat overdrachten van zowel

overheden/NGOs als vrienden/familie inkomens herverdelen. Echter, de bijdrage van

deze overdrachten aan risicodeling en inkomensherverdeling zijn economisch zeer beperkt.

Overdrachten van vrienden/familie spelen geen rol in risicodeling. Deze resultaten houden

in dat, zelfs als ‘verdringing’ plaatsvindt wanneer formele verzekeringsovereenkomsten

worden ingesteld, de gevolgen hiervan voor risicodeling beperkt zullen zijn.

Hoofdstukken 3 en 4 gaan over het meten van de invloed van risico op groei. Dit

meten is niet eenvoudig, omdat we vaak alleen beschikken over gegevens van een groep

huishoudens zonder verzekeringscontracten, terwijl we geen gegevens hebben over de

groep huishoudens die wel verzekeringen hebben afgesloten. Daarom kunnen we niet

de standaard ‘impactevaluatie’ technieken gebruiken om de mogelijke invloed van verzek-

eringsovereenkomsten te meten. Zelfs in sommige gebieden waar verzekeringsovereenkom-

sten bestaan zijn dit soort metingen lastig. In sommige gevallen bestaat de verzekering

nog niet lang genoeg om de invloed op groei en welvaart te kunnen meten, of is het niet

mogelijk om de invloed van niet-waargenomen verschillen tussen de groep van verzekerden

en onverzekerden te corrigeren.

In hoofdstukken 3 en 4 gebruik ik het idee in Rosenzweig en Wolpin (1993) en Elbers et

al. (2007) om de effecten van verzekeringen te meten door een structureel model te schat-

ten en te gebruiken in simulaties waarin de mate waarin huishoudens worden blootgesteld

aan risico’s wordt gevarieerd. De investering van een huishouden in vee hangt af van vele

factoren, bijvoorbeeld van risico-aversie, hoe toekomstig nut wordt verdisconteerd en de

onderliggende kansstructuur van schokken. De mate van risicoaversie van huishoudens en

de verdiscontering van toekomstig nut kunnen niet direct vanuit de data worden afgeleid.

Soms nemen we een deel van de schokken waar in de data (zoals regenval), maar vaak

is het lastig om de kansverdeling van schokken direct uit de data af te leiden. Soms zijn

slechts een beperkt deel van de schokken waargenomen, of is de tijdsperiode waarop data

is verzameld te kort. Rosenzweig en Wolpin (1993) en Elbers et al. (2007) schatten deze

factoren vanuit een structureel model van huishoudinvesteringen in vee. Nadat het model

is geschat kan de groei worden gesimuleerd voor de situaties met en zonder verzeker-

ingsovereenkomsten. Door beide paden te vergelijken kan dan de potentiële invloed van

verzekeringsovereenkomsten worden geëvalueerd.
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Rosenzweig en Wolpin (1993) concluderen dat boeren uit India in de ICRISAT-dorpen

geen baat zouden hebben bij de introductie van formele weersverzekeringen. Een onder-

scheidende eigenschap van hun model is dat de variabele waarmee veebezit wordt gemeten

discreet is. Hoofdstuk 3 onderzoekt hoe modellen zoals deze geschat kunnen worden aan

de hand van panel datasets met gegevens over productie en bezittingen. Ik toon aan dat

als bezittingen alleen een beperkt aantal waardes kunnen aannemen, de coëfficiënten van

het model niet met redelijke precisie geschat kunnen worden. Dit kan gevolgen hebben

voor de conclusie dat verzekeringen de welvaart niet zullen vergroten. Elbers et al. (2007)

presenteren een oplossing voor dit probleem. De auteurs gebruiken een structureel model

met een continue variabele voor bezittingen en zijn in staat om de coëfficiënten van het

model precies te schatten. Op basis van deze schattingen simuleren ze paden van vee-

accumulatie voor een gemiddeld huishouden. Ze vinden dat risico een groot negatief effect

heeft op de accumulatie van bezittingen voor de rurale huishoudens in Zimbabwe: voor

een gemiddeld huishouden is de verwachte waarde van het veebezit 46% lager dan als

er geen risico aanwezig zou zijn. De auteurs onderzoeken ook of de invloed van risico

een gevolg is van gedragswijzigingen door de aanwezigheid van risico (het zogenoemde ex

ante effect) of door de invloed van risico nadat het heeft plaatsgevonden (ex post effect).

Ze vinden dat ongeveer tweederde van de invloed een gevolg is van het ex ante effect,

en concluderen dat beleidsinterventies die zijn bedoeld om huishoudens te helpen risico

te verminderen (zoals formele verzekeringsovereenkomsten) effectief zijn om niet alleen

schommelingen te verminderen maar ook om de accumulatie van bezittingen en groei te

bevorderen.

Hoofdstuk 4 is een toepassing van het idee om de potentiële effecten van verzeker-

ing te schatten met behulp van een structureel model van vee-accumulatie gebaseerd op

data voor Ethiopië. De aanpak in hoofdstuk 4 is vergelijkbaar met die in Elbers et al.

(2007) maar verschilt op drie belangrijke punten. Allereerst kan de invloed van risico op

groei verschillend zijn voor huishoudens met verschillende productiviteitniveaus. In El-

bers et al. (2007) hebben huishoudens verschillende productiviteitniveaus, maar de auteurs

richten zich uitsluitend op de invloed van risico op vee-accumulatie voor een gemiddeld

huishouden. In hoofdstuk 4 analyseer ik uitvoerig hoe de vee-accumulatie afhangt van de

productiviteit van een huishouden. Ten tweede gebruik ik een andere methode om het

model te schatten. Met deze methode wordt veel beter voldaan aan de Euler-vergelijking

van het model. Ten derde gebruiken Elbers et al. (2007) data van regenval om de correlatie

tussen schokken over huishoudens te schatten. Ik heb geen regenval data voor Ethiopië,

maar in plaats daarvan laat ik in mijn model de mogelijkheid van een correlatie tussen

schokken over huishoudens toe.

Ik vind in hoofdstuk 4 dat de invloed van risico op de accumulatie van vee groot
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is. Voor een huishouden met een mediane productiviteit is de verwachte waarde van de

veestapel aan het einde van een 90-jarige simulatieperiode in het geval van risico 46% lager

in vergelijking met de risicovrije situatie. De tekens en de omvang van het ex ante effect

en het ex post effect van schokken zijn verschillend voor huishoudens met verschillende

productiviteitniveaus. Voor erg onproductieve huishoudens zijn beide effecten positief, en

is het ex post effect groter dan het ex ante effect. Voor een mediane huishouden is het ex

ante effect sterker dan het ex post effect. Het ex ante effect van risico op vee-accumulatie

is negatief en het ex post effect is positief. Voor zeer productieve huishoudens zijn beide

effecten negatief, en is het ex ante effect groter dan het ex post effect in absolute zin.

De bevindingen in hoofdstuk 4 laten zien dat voor de meerderheid van de huishoudens

risico niet alleen schommelingen in inkomen en consumptie veroorzaakt, maar gemiddeld

genomen ook het niveau van groei substantieel verlaagt. Beleidsinterventies die de risico’s

waar huishoudens mee te maken hebben verminderen zullen groei zonder meer stimuleren.

Hoofdstuk 5 onderzoekt een issue in het samenvoegen van data bij het in kaart brengen

van armoede met de methode van Elbers et al. (2002), hierna afgekort als de ELL meth-

ode. De ELL methode is een veelgebruikte methode om armoede in kaart te brengen. Het

combineert data van een volkstelling en een enquête om zodoende indicatoren van armoede

te schatten op een gedisaggregeerd niveau waarop de enquête data niet representatief zijn.

De methode vereist het bouwen van een consumptiemodel op basis van de enquête data,

het toepassen van de schattingen van dit model op de volkstellingsdata, en produceert

vervolgens schattingen van armoede-indicatoren gebaseerd op data van de volkstelling.

Het consumptiemodel moet op een niveau worden gemaakt waarop de enquêtedata rep-

resentatief zijn, zodat het model gebouwd kan worden op een lager niveau. Omdat het

bouwen van een consumptiemodel een essentiële stap is bij het in kaart brengen van ar-

moede volgens de ELL methode, kunnen de schattingen van de armoede-indicatoren sterk

afhangen van de mate waarin data van verschillende lagen worden samengevoegd bij het

schatten van het consumptiemodel. Hoofdstuk 5 bestudeert de mogelijke voor- en nadelen

van het samenvoegen van data in theorie door een model met één variabele te analyseren.

Met dit model toon ik aan dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag of data moeten

worden samengevoegd of niet. Dat hangt namelijk sterk af van de eigenschappen van

de data. In hoofdstuk 5 gebruik ik ook simulaties om de betrouwbaarheid te evalueren

van een paar methodes die gebruikt kunnen worden om beslissingen te nemen over het al

dan niet samenvoegen van data. Ik vind dat één van de methodes die ik voorstel, in het

algemeen beter werkt dan de anderen en kan worden toegepast om beslissingen te nemen

over het samenvoegen van data bij het in kaart brengen van armoede.

Samenvattend, de belangrijkste resultaten in dit proefschrift zijn:
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• Hoofdstuk 2: Huishoudens in Ethiopië zijn niet goed verzekerd tegen inkomenss-

chokken door middel van overdrachten van overheden/NGOs en vrienden/familie.

Overdrachten van overheden/NGOs spelen een kleine rol in het verzekeren van co-

variante inkomensschokken en overdrachten van vrienden/familie spelen geen rol in

het verzekeren van schokken.

• Hoofdstuk 3: In modellen zoals die van Rosenzweig en Wolpin (1993) kunnen de

parameters niet exact geschat worden, omdat de variabele die bezittingen meet,

slechts een beperkt aantal waardes kan aannemen. Dit kan van invloed zijn op

de conclusie in Rosenzweig en Wolpin (1993) dat verzekeringsovereenkomsten niet

welvaartverhogend zouden zijn.

• Hoofdstuk 4: Risico heeft een grote invloed op groei voor rurale huishoudens in

Ethiopië. Gemiddeld genomen verlaagt risico de groei voor de meeste huishoudens.

Wanneer er sprake is van risico zal de verwachte veestapel aan het eind van een

90-jarige simulatieperiode 46% lager zijn dan in het geval dat er geen sprake is van

risico voor een huishouden met een mediaan inkomen.

• Hoofdstuk 5: Of data van verschillende lagen moeten worden samengevoegd bij

het in kaart brengen van de armoede hangt af van de eigenschappen van de data.

Een methode die gebruikt kan worden om beslissingen hierover te nemen wordt

voorgesteld in dit hoofdstuk.


