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Samenvatting 
 
 
 
 
 
In deze studie over infrastructuur komen drie thema’s aan de orde, te 
weten (i) het verkrijgen van inzicht in beslissingproces waardoor 
investeringen in infrastructuur totstand komen, (ii) onderzoek naar 
de economische effecten van infrastructuur op het Bruto Binnenlands 
Product (BNP) en (iii) nagaan wat het relatieve belang is van 
infrastructuur bij het aantrekken van Directe Buitenlandse 
Investeringen (Foreign Direct Investment, FDI) in Indonesië.  

Het is van belang op te merken dat deze studie zich richt op de 
zogenaamde “harde” infrastructuur, te weten transport-, 
communicatie-, energie- en waternetwerken, en niet op de meer 
“zachte” infrastructuur zoals gezondheidzorg en onderwijs. In 
hoofdstuk 3 wordt dan een casestudie uitgewerkt over projecten met 
betrekking tot de tolweginfrastructuur, teneinde meer inzicht te 
verwerven in de beslissingsprocessen waardoor deze harde 
infrastructuur projecten tot stand komen. 

Investeringen in infrastructuur zijn in deze studie onderzocht 
vanuit twee invalshoeken. Ten eerste is vanuit het micro-perspectief 
van de aanbieder van infrastructuur gekeken naar de keuzes 
gedurende het proces van de investeringbeslissing, en naar de reactie 
van de economische actoren op nieuwe investeringen in 
infrastructuur. Ten tweede is gekeken naar de (macro-) impact van 
de infrastructuur op de economie. Deze twee invalshoeken zijn 
gerelateerd, in de zin dat infrastructuur een impact heeft op de 
locatiekeuze en productiviteit van economische actoren, en daarmee 
op economische groei, en dat wordt weer beïnvloed door het gedrag 
van economische actoren als gevolg van nieuwe investeringen in 
infrastructuur.  

Samenvattend, willen we met dit onderzoek de volgende drie 
onderzoeksvragen beantwoorden: 

1. Hoe wordt een beslissing tot een investering in infrastructuur 
geformuleerd? Deze vraag is onderverdeeld in een drietal 
subvragen, te weten: “Wie definieert de noodzaak tot een 
investering in infrastructuur in Indonesië?”, “Welke 
doelstellingen omtrent investeringen in nieuwe infrastructuur 
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zijn naar voren gekomen?” en “Wiens doelstellingen zijn naar 
voren gekomen?”. 

2. Zijn investeringen in infrastructuur van belang voor het Bruto 
Binnenlands Product (GDP)? 

3. Zijn investeringen in infrastructuur van belang voor de 
regionale verdeling van Directe Buitenlandse Investeringen 
(FDI)? 

 
Het onderzoek richt zich op Indonesië, en in sommige hoofdstukken 
met name op de weginfrastructuur zoals de casestudie in hoofdstuk 3 
met betrekking tot de tolwegen in Jakarta en West Java.  

Om de context van deze studie te schetsen wordt in hoofdstuk 2 
eerst een beschrijving gegeven van de staat van de bestaande 
infrastructuur in Indonesië, de problemen die zich op dit punt 
voordoen en het vigerende overheidsbeleid. Op basis van deze 
beschrijvende analyse wordt duidelijk gemaakt dat de infrastructuur 
in dit land in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht zal moeten 
verbeteren. Ondanks het feit dat er door de centrale overheid diverse 
pogingen ondernomen zijn iets aan de problemen te doen, blijft een 
tweetal zaken spelen: (1) de complexiteit van het beslissingsproces in 
de huidige Indonesische bestuurlijke situatie, die gekarakteriseerd 
wordt door de belangen van zeer veel verschillende actoren; (2) de 
onevenwichtige regionale verdeling van de groei van de 
infrastructuur’.. 

In het onderzoek worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
methoden toegepast. De eerste onderzoeksvraag, met betrekking de 
formulering van de investeringsbeslissingen, is onderzocht met 
behulp van kwalitatieve methoden. Casestudies  van projecten op 
basis van publiek-private samenwerking (hierna te noemen Public 
Private Partnership, PPP) zijn uitgevoerd teneinde een compleet 
beeld te verkrijgen van de complexiteit van het beslissingsproces, 
waarbij vele actoren betrokken zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het Rounds Model (Teisman, 2000) om de verschillende ronden in het 
beslissingsproces te identificeren. Vervolgens is de betrokkenheid 
van de actoren zelf, en de beslissingsarena als zodanig, geanalyseerd 
zoals in Koppenjan & Klijn (2004).  

Op basis van vier casestudies met betrekking tot publiek-private 
samenwerkingsprojecten in Indonesië, vinden we in 
overeenstemming met de sociale en omgevingsveranderingen, 
ondersteuning voor de stelling dat een beslissingsproces gezien kan 
worden als een serie van ronden, waarbij beslissingen worden 
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genomen in diverse arena’s als resultaat van een serie interacties 
tussen meerdere actoren.  

In het kader van de tweede onderzoeksvraag, die betrekking heeft 
op de relatie tussen infrastructuur en economische groei, passen we 
onder andere Aschauer’s (1989a, 1989b) benadering toe bij het 
modelleren van infrastructuur in gemodificeerde productiefuncties. 
In de studie is een Cointegrated Vector Autoregressive of Vector 
Error Cointegration Model (VECM) toegepast teneinde het probleem 
van de omgekeerde causaliteit te ondervangen. Met behulp van dit 
model is op nationaal niveau het effect van infrastructuur (in dit 
geval: transport-, communicatie-, elektriciteit- en waternetwerken) 
op de nationale economische groei in Indonesië geanalyseerd.      

Uit de analyse is gebleken dat er op de lange termijn positieve en 
significante effecten zijn van infrastructuur op productie. De 
resultaten uit de exogeniteitstest wijzen op een “Granger” causaliteit 
die loopt van infrastructuur naar output.   

Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag is een 
kwantitatieve, econometrische methode toegepast. Teneinde na te 
gaan welke factoren van belang zijn bij de ruimtelijke allocatie van 
buitenlandse investeringen (FDI) op provinciaal niveau in Indonesië, 
is het door Cheng en Kwan (2000) geïntroduceerde “partial 
adjustment” model voor FDI gebruikt. Daarnaast zijn een ruimte-tijd 
model en een ruimtelijk Durbin model toegepast teneinde rekening te 
houden met ruimtelijke interactie effecten.  

Uit de analyses is gebleken dat het significante en positieve effect 
van de waarde van FDI uit voorgaande perioden als een indicatie van 
agglomeratie effecten beschouwd kan worden.. Ook heeft de waarde 
van FDI in naburige regio’s een positief effect, zoals blijkt uit de 
analyse met het ruimtelijke Durbin model, wat eveneens kan worden 
geïnterpreteerd als agglomeratie effecten. Weginfrastructuur draagt 
positief bij aan de ruimtelijke allocatie van FDI, zowel in de eigen 
regio als in naburige regio’s. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er 
op lange termijn voor de eigen regio en naburige regio’s, en voor de 
economie in het algemeen, een positief effect uitgaat van 
infrastructuur, “marktvraag”, onderwijs en overheidsbeleid (IEDZ). 



 

 




