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Conclusie

Economische groei

De ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika is nog weinig inclusief. Deze
conclusie trekt IOB in het rapport “Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika: Een analyse van armoede en ongelijkheid
in de context van transitie.”

Veel landen in Sub-Sahara Afrika hadden vanaf het eind van de jaren
negentig economische groeicijfers van 6-8% per jaar. Er wordt niet
langer gesproken van ‘hopeless Africa’, maar van ‘rising Africa’. In
een groot aantal landen ligt het nationaal inkomen nu 100-200%
hoger dan aan het begin van het millennium. Een enkel land claimt
zelfs een stijging van meer dan 300%. De groei werd gestimuleerd
door de verbetering van het economisch beleid, de grondstoffenhausse, versterking van de landbouw en technologische ontwikkelingen (met name mobiele telefonie en internet). Hogere publieke
uitgaven, vooral in de sociale sectoren, mede dankzij schuldverlichting en buitenlandse hulp, droegen er eveneens aan bij. In enkele
landen, zoals Mozambique, Rwanda, Ethiopië en Uganda, speelde
beëindiging van gewelddadige conflicten en herstel van de vrede
een rol.

Armoede en ongelijkheid zijn niet met economische groei alleen uit
te bannen en de onderkant van de samenleving profiteert niet
noodzakelijkerwijs van een toename van de internationale handel.
Prognoses laten zien dat de wereldgemeenschap de eerste van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), om in 2030 extreme
armoede uitgebannen te hebben, voor Sub-Sahara Afrika niet zal
realiseren. Datzelfde geldt voor SDG10, de doelstelling om ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen.
Verreweg de grootste uitdaging is het creëren van werkgelegenheid
voor de circa 15-20 miljoen jongeren die in de komende decennia
jaarlijks de Afrikaanse arbeidsmarkt zullen betreden. Nu al behoren
jongeren, en dan vooral ook jonge vrouwen, tot de groepen met de
laagste inkomens en de grootste bestaansonzekerheid.
Demografische druk, extreme armoede, ongelijkheid en een gebrek
aan perspectief vormen ingrediënten die de stabiliteit in de regio
bedreigen.

Armoede en ongelijkheid
De groeicijfers creëerden hoge verwachtingen voor amoede
vermindering, zowel bij overheden als bij donoren. Die verwach
tingen werden vaak niet waargemaakt. In vergelijking met andere
regio’s was in Sub-Sahara Afrika het effect van economische groei
op de vermindering van armoede beperkt.
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Figuur 3 Afhankelijkheidsratio jongeren
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Een tweede verklaring, dat in Sub-Sahara Afrika de armoede niet
meer is afgenomen, is de hoge ongelijkheid. Tien van de 19 meest
ongelijke landen in de wereld liggen in Afrika. Alle landen in
Sub-Sahara Afrika hebben een grotere ongelijkheid dan Nederland.
De herverdeling via belastingen en overheidsuitgaven is ook veel
beperkter. Maar hoewel de ongelijkheid voor de regio als geheel
toenam, waren er ongeveer evenveel landen waar deze steeg, als
waar deze daalde. De armste regio’s hebben ook niet de grootste
ongelijkheid. Deze is hoger in landen in zuidelijk Afrika met een
wat hoger inkomen (zoals Zuid-Afrika, Botswana en Namibië).
Omgekeerd hebben enkele minder ongelijke, maar veel armere,
landen zoals Burkina Faso en Ethiopië, aanzienlijk hogere
armoedecijfers.

De verhouding van het aantal jongeren onder 20 jaar tot het aantal
volwassenen van 20-65 jaar is ruim driemaal zo hoog als in Europa
(zie figuur 3). Op korte termijn heeft dit belangrijke gevolgen voor
de uitgaven voor jongeren, zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Om een voorbeeld te geven: bij dezelfde demografische samenstelling zouden de onderwijsuitgaven in Nederland driemaal zo hoog
moeten zijn als nu het geval is.
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Hoewel de armoede gemiddeld meer daalde in landen met een hoge
economische groei, zoals Rwanda en Ethiopië, dan in landen met
een lagere groei, blijkt economische groei geen voldoende
voorwaarde voor inclusieve ontwikkeling. Dit is mede een gevolg
van de hoge armoedecijfers in de uitgangssituatie en een hoge
intensiteit van de armoede. In verschillende landen was het
inkomen van een groot deel van de bevolking dermate laag, dat het
ook na een langere periode van groei niet boven de armoedegrens
uitkwam. Ook nu nog heeft een groot deel van de bevolking een
inkomen dat nauwelijks hoger is.
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Oorzaken

dat de economische groei gemiddeld al circa 3% moet bedragen
0,00 om
0,05te 0,10
verzekeren dat het gemiddelde inkomen niet daalt. In vergelijking
met bijvoorbeeld Azië en Latijns-Amerika is in Sub-Sahara Afrika de
demografische transitie laat op gang gekomen en verloopt deze ook
trager. Dit komt tot uiting in nog steeds hoge en maar langzaam
dalende geboortecijfers (met gemiddeld 5-6 kinderen per gezin). Ook
het succes van het beleid speelt een rol: onder invloed van successen
bij de bestrijding van aids, tuberculose, malaria, moeder- en kindersterfte en ondervoeding is de gemiddelde levensverwachting gestegen
van 50 jaar in 2000 tot 60 jaar in 2016. Per saldo kent Sub-Sahara
Afrika nu een heel jonge bevolking: 54% is jonger dan 20 jaar.
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de bevolking, deed zich in veel mindere mate voor dan verwacht.
De voordelen van internationale handel en economische groei
komen minder bij de armste huishoudens terecht dan eerder
verondersteld. In enkele gevallen leidde dit tot pogingen om de
publicatie van nieuwe armoedecijfers tegen te houden.

Midden-Afrika
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0,2

Economische transitie
We spreken vaak van een ‘demografisch dividend’, maar daarvan
kan alleen sprake zijn als de 15-20 miljoen jongeren die jaarlijks
toetreden tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk werk weten te
vinden. Tot dusverre is dat nauwelijks het geval: Sub-Sahara Afrika
combineerde de economische groei nauwelijks met een stijging van
de werkgelegenheid. Een duurzaam perspectief vergt een eco
nomische transitie van een zelfvoorzienende landbouw naar een
moderne economie waarin industrie en dienstensector een grotere
plaats krijgen, waarin in de landbouw de productiviteit toeneemt en
waarin boeren meer produceren voor (grotere) markten en de
(snel-groeiende) steden. Buiten de landbouw, en vooral in de
steden, nemen de productie en werkgelegenheid in de industrie en
dienstensector dan toe. In het algemeen gaat dit ook gepaard met
dalende vruchtbaarheidscijfers.
In Sub-Sahara Afrika is dit proces nog nauwelijks van de grond
gekomen. De economische ‘boom’ berustte vooral op de hoge
prijzen en export van grondstoffen en landbouwproducten zoals
koffie, katoen en cacao. Toen rond 2013/2014 de internationale
vraag naar grondstoffen inzakte, had dat meteen gevolgen voor de
economische groei. De grondstoffensector biedt weinig werk
gelegenheid. De productiviteit in de landbouw is nog steeds laag.
De stijging van de productie was in een aantal landen vooral het
gevolg van de uitbreiding landbouwgrond en veel minder van een
hogere opbrengst per hectare. De (verwerkende) industrie blijft
beperkt en draagt in veel landen maar voor 5-10% bij aan het
nationaal inkomen. De werkgelegenheid in deze sector is nog
beperkter. Een belangrijk deel van het nationaal inkomen wordt
verdiend in de dienstensector, maar ook daar is de (formele)
werkgelegenheid beperkt. De grootste banengroei komt van
laagproductieve, informele diensten in de snelgroeiende steden,
maar deze zijn onzeker en leveren nauwelijks voldoende inkomen
om uit de extreme armoede te geraken.
In verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Tanzania, bleef de groei
van de particuliere consumptie achter bij de economische groei,
die naast de export vooral werd aangejaagd door particuliere
investeringen (onder meer in de bouw en mijnbouw) en overheidsbestedingen, mede gevoed door ontwikkelingshulp. Het gevolg
hiervan was dat de multidimensionale armoede, waarbij ook wordt
gekeken naar de toegang tot voorzieningen als veilig drinkwater,
onderwijs en gezondheidszorg, meer daalde dan de inkomensarmoede.
Desalniettemin is nu nog meer dan de helft van de bevolking arm
volgens deze maatstaf. De multidimensionale armoede is vooral
nog hoog in de Sahel en de Hoorn van Afrika, twee focusregio’s van
het Nederlandse beleid. Verschillen tussen stad en platteland zijn
nog steeds groot. Het gevolg is een sterke migratie naar de steden,
die de groei niet aankunnen. De steden slibben dicht, wat de
mogelijkheden beperkt om economische activiteiten te ontplooien
en internationaal te kunnen concurreren. Nieuwe stedelingen
moeten steeds meer werk zoeken in laagproductieve informele
diensten. Programma’s voor sociale bescherming, gericht op de
meest kwetsbare groepen, zijn beperkt.

De armoede daalde vooral als de kleinschalige landbouw zich kon
ontwikkelen, of als – vooral op het platteland – alternatieven voor
de landbouw ontstonden. In Rwanda en Ethiopië daalde de
armoede dankzij investeringen van de overheid in de landbouw, en
dankzij een actief beleid gericht op vermindering van de bevolkingsgroei. In Uganda konden boeren profiteren van de toegenomen
regionale stabiliteit. In Tanzania was de daling van de armoede op
het platteland vooral een gevolg van een verschuiving van de
landbouw naar andere activiteiten en van migratie naar steden in de
omgeving. Urbanisatie leidde eveneens tot een verlaging van de
armoede, maar dan vooral omdat het inkomen dat in de steden in
de informele dienstverlening kon worden verdiend hoger was dan
het inkomen uit de landbouw voor eigen gebruik. Burkina Faso is
hiervan een voorbeeld. Nieuwkomers worden echter steeds meer
gedwongen te kiezen voor laagproductieve diensten, met als gevolg
een daling van de gemiddelde productiviteit van de dienstensector
in de steden. In Senegal is de verwerkende industrie relatief ver
ontwikkeld, terwijl ook het toerisme een grote bijdrage levert aan
de economie. Omvangrijke overmakingen van Senegalezen die in
het buitenland wonen en werken hebben eveneens een positieve
invloed op de daling van armoedecijfers.

Opties voor het beleid
Een effectief beleid, dat zich mede richt op het verminderen van de
ongelijkheid en tegelijkertijd voldoende de werkgelegenheid
stimuleert, vereist een multisectorale strategie, waarin de volgende
elementen centraal staan:
1. Maatregelen gericht op productiviteitsstijgingen in de landbouw.
2. Versterking van het proces van structurele transformatie, zowel
door verhoging van de productiviteit in de landbouw en
dienstverlening als ook door investeringen die de ontwikkeling
van een arbeidsintensieve industrie stimuleren.
3. Infrastructuurprogramma’s gericht op achtergebleven regio’s en
landen met de grootste knelpunten. Het gaat dan onder meer om
investeringen in rurale wegen, die bijdragen aan betere verbindingen met regionale markten en steden in de omgeving en
betere toegang tot elektriciteit, schoon drinkwater en sanitatie en
publieke voorzieningen.
4. Investeringen in de stedelijke infrastructuur om te verzekeren dat
ondernemingen de beschikking hebben over water, elektriciteit
en een goede communicatie- en transportinfrastructuur om zo
economische activiteiten te stimuleren.
5. Stimulering van activiteiten en daarmee werkgelegenheid in
kansrijke sectoren zoals de agro-industrie, economische
infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en toerisme.
6. Een betere verdeling van menselijk kapitaal door universele
toegang tot gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten (SRGR), en onderwijs met een betere
aansluiting van die laatste op de arbeidsmarkt.
7. Een verhoging en effectievere inning van de belastingen in
combinatie met gerichte sociale uitgaven.
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