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Voorwoord

In 1945, het jaar waarin de Verenigde Naties (VN) werden opgericht, leefde meer dan de helft 
van de wereldbevolking in (extreme) armoede. Sindsdien is er veel veranderd. Begin jaren 
negentig was dit cijfer gedaald tot ruim een derde, en weer twintig jaar later tot 11%. De 
wereld heeft het doel om in 2015 extreme armoede en honger uitgebannen te hebben niet 
gerealiseerd maar wel aanzienlijk dichterbij gebracht. Economische groei en een 
verbetering van inkomens in Azië, en dan vooral in China, India en Indonesië, speelden 
daarin een belangrijke rol. Door de economische groei in deze landen nam ook de 
ongelijkheid tussen landen af.

Vanaf het einde van de jaren negentig bereikten Afrikaanse landen eveneens hoge 
economische groeicijfers. Dit droeg bij aan hooggespannen verwachtingen over de daling 
van de armoede op het continent, zowel bij overheden als bij donoren. De werkelijkheid 
bleek weerbarstiger. De armoede daalde, maar minder dan verwacht. In 2013 leefde nog 
ruim 40% van de bevolking – bijna 400 miljoen personen – in Sub-Sahara Afrika in extreme 
armoede. Extreme armoede was verschoven van Azië naar Afrika.

De hoge bevolkingsgroei is mede debet aan deze ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika.  
Die maakt dat jaarlijks een economische groei van 3% nodig is om het inkomen per inwoner 
constant te houden. Pas daarboven stijgt het gemiddelde inkomen. Mede onder invloed van 
de Millennium Development Goals (MDG’s) hebben landen in deze regio, geholpen door 
donoren, grote successen geboekt bij het terugdringen van levensbedreigende ziekten zoals 
aids, tuberculose en malaria. Moeder- en kindersterfte namen aanzienlijk af, en de 
levensverwachting steeg van gemiddeld 50 jaar in 2000 tot 60 jaar nu. Sub-Sahara Afrika 
heeft nu een zeer jonge bevolking: 43% is jonger dan 15 jaar; 54% jonger dan 20 jaar. 

Internationaal wordt vaak over het ‘demografisch dividend’ gesproken: de komende 
decennia zal de beroepsbevolking sterk toenemen en de afhankelijkheidsgraad dalen.  
Maar van dividend kan alleen sprake zijn als deze jongeren ook daadwerkelijk werk weten  
te vinden. Hierin ligt tot dusverre een van de grote problemen van het continent:  
de economische groei bracht nauwelijks een toename van de werkgelegenheid, doordat de 
economische ontwikkeling sterk leunde op de export van grondstoffen en de hoge prijzen 
daarvan. Het continent heeft nog onvoldoende de omslag gemaakt van laagproductieve 
landbouw voor eigen gebruik naar moderne economische ontwikkeling. Prognoses laten 
dan ook zien dat Sub-Sahara Afrika de zogenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
om extreme armoede uit te bannen en ongelijkheid te verminderen niet zal realiseren 
zonder drastische aanvullende maatregelen. 

De geschetste ontwikkelingen hebben een grote hoeveelheid academische studies en 
rapporten van de Wereldbank, het IMF en de VN-instellingen op gang gebracht. Deze 
IOB-studie heeft tot doel de conclusies hieruit bij een breder publiek onder de aandacht te 
brengen. De studie noemt een aantal beleidsprioriteiten. Dit zijn allereerst prioriteiten voor 
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de landen zelf, maar ze bieden ook handvatten voor donoren die iets willen doen aan de 
problemen van armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika.

De thema’s in deze studie zijn nauw verbonden met het Nederlandse beleid. Nederland 
steunt de internationaal afgesproken SDG’s actief. Ontwikkelingssamenwerking is als 
onderdeel van het bredere buitenlandbeleid mede gericht op een vergroting van de 
stabiliteit in de wereld. Internationale ontwikkelingen laten een toenemende inter-
dependentie zien. Politieke, sociale en economische veranderingen blijven niet lokaal, 
maar hebben ook gevolgen voor andere delen van de wereld. Conflicten in Syrië, maar ook 
in de Hoorn van Afrika en in de Sahel vormen daarvan voorbeelden. Sociaaleconomische en 
sociaal-politieke veranderingen in Afrika hebben gevolgen voor Europa. De studie vraagt zo 
ook aandacht voor ‘de ring achter de ring van instabiliteit’.

IOB-onderzoekers Antonie de Kemp en Caspar Lobbrecht schreven het rapport. Zij hebben 
daarbij gebruikgemaakt van twee deelonderzoeken die in opdracht van IOB zijn uitgevoerd. 
De eerste is een studie van prof. Peter Lanjouw, prof. Chris Elbers en Gerton Rongen van het 
Amsterdam Institute for Global Health and Development. Deze geeft een overzicht van de 
academische kennis over de concepten armoede, ongelijkheid en inclusieve ontwikkeling, 
gaat in op dataproblemen en schetst de ontwikkeling van armoede en ongelijkheid in 
Sub-Sahara Afrika. De tweede studie is van dr. Jutta Bolt, prof. Robert Lensink en Tom Raster 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deden onderzoek naar de relatie tussen structurele 
transformatie, armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika.

Deze studie is intern begeleid door clustermanager Otto Genee, onderzoeker Jan Bade en 
directeur Wendy Asbeek Brusse. IOB heeft verder geprofiteerd van opmerkingen op het 
conceptrapport van prof. Marleen Dekker, hoogleraar inclusieve ontwikkeling aan de 
Universiteit Leiden en coördinator van INCLUDE, het kennisplatform voor inclusieve 
ontwikkeling, Margriet Kuster, tot voor kort coördinator voor armoede en inclusieve 
ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Martine Rutten, adviseur bij het 
bureau Internationale Samenwerking van het directoraat-generaal Internationale 
Samenwerking van het ministerie en vele andere collega’s binnen BZ, die op onderdelen 
commentaar hebben geleverd. IOB dankt allen voor hun waardevolle inbreng. IOB draagt 
vanzelfsprekend de eindverantwoordelijkheid voor de studie.

Dr. Wendy Asbeek Brusse
Directeur directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie
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Volgens de meest recente schattingen van de Wereldbank leefden in 2013 minder dan 800 
miljoen mensen in extreme armoede. Dat zijn er meer dan een miljard minder dan twintig 
jaar eerder, ondanks de bevolkingsgroei. Extreme armoede daalde van 35% van de 
wereldbevolking tot 11%. Er zijn meer bemoedigende geluiden: de ongelijkheid in de wereld 
neemt af, vooral als gevolg van een daling van de ongelijkheid tussen landen. Positief is ook 
de ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika: het ‘hopeloze continent’ werd ‘rising Africa’. In de 
eerste vijftien jaar van dit millennium bereikten veel landen in de regio economische 
groeicijfers van 6-8% per jaar. Deze 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 mogelijke gemaakt door schuldverlichting en 
buitenlandse hulp, droegen er eveneens aan bij.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat in veel Afrikaanse landen extreme armoede 
aanzienlijk gedaald zou zijn. Dat bleek tegen te vallen. Sub-Sahara Afrika groeide, maar niet 
iedereen profiteerde daarvan. In 2013 leefden bijna 400 miljoen Afrikanen, 41% van de 
bevolking, in extreme armoede. Dat waren er meer dan tien of twintig jaar eerder. Extreme 
armoede en honger in de wereld zijn teruggedrongen, maar in Sub-Sahara Afrika leefden in 
2013 meer mensen onder de armoedegrens dan ooit. Een op de drie extreem armen leeft in 
fragiele staten als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië, DRC of Burundi. Tweederde 
van de extreem arme bevolking woont in de andere landen, zoals Nigeria, Ethiopië, 
Rwanda, Burkina Faso, Malawi of Tanzania. De trickle down, waarop overheden en donoren 
hadden gerekend, 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.

Prognoses van onder meer de Wereldbank laten zien dat de wereldgemeenschap de eerste 
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), om in 2030 extreme armoede 
uitgebannen te hebben, voor Sub-Sahara Afrika niet zal realiseren.1 Datzelfde geldt voor 
SDG10, de doelstelling om ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen. Een van 
de streefwaarden van SDG10 is dat de inkomensgroei van de armste 40% hoger is dan het 
nationale gemiddelde. Om deze doelstellingen te kunnen halen is voor Sub-Sahara Afrika 
een actief overheidsbeleid noodzakelijk, dat vooral bijdraagt aan een oplossing van het 
probleem om werkgelegenheid te vinden 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.

Nederland steunt de internationaal afgesproken SDG’s actief. Verschillende beleidsbrieven 
uiten de zorgen over ontwikkelingen in Afrika die de stabiliteit in de regio bedreigen. 

1 Schattingen voor de mate waarin in 2030  extreem armen in fragiele staten leven lopen uiteen van 46% 
tot 80%. Bij dat laatste cijfer wordt een heel ruime definitie van fragiele staten gebruikt. Beleidsmatig is 
dan een risico dat het cijfer van 80% wordt gekoppeld aan een meer standaard definitie, waardoor de 
extreme armoede in landen die volgens de Wereldbank niet tot de fragiele staten behoren buiten beeld 
verdwijnt.
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Extreme armoede (onderwerp van SDG1), ongelijkheid (SDG10) en jeugdwerkloosheid (SDG8) 
maken daar deel van uit. Het Regeerakkoord 2017-2021 geeft aan dat 
ontwikkelingssamenwerking zich als onderdeel van het buitenlands beleid richt op de 
bestrijding van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. De inzet richt zich vooral 
op Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika en de Sahel als onderdeel van ‘de ring van instabiliteit’.

Een vraag is op welke wijze Nederland en andere landen het beste kunnen bijdragen aan het 
realiseren van de genoemde SDG’s en vermindering van regionale instabiliteit. Deze studie 
bevat de resultaten van een onderzoek naar interventies die perspectief bieden op het 
realiseren doelstellingen van een daling van armoede, daling van de ongelijkheid en het 
creëren van voldoende werkgelegenheid in Sub-Sahara Afrika. Het onderzoek is gebaseerd 
op een analyse van de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio in de afgelopen twee 
decennia. Evaluaties en academisch onderzoek vormen de basis van het rapport. Daarnaast 
gaat het meer en detail in op zes landen: Burkina Faso, Ethiopië, Rwanda, Senegal, Tanzania 
en Uganda. Deze zes landen waren ieder op enigerlei wijze succesvol in de strijd tegen 
armoede en ongelijkheid.

Het eerste hoofdstuk na de inleiding  geeft een beschrijving van de economische groei en 
ontwikkeling van armoede een ongelijkheid in de afgelopen twintig jaar. Het laat zien dat in 
Sub-Sahara Afrika, in vergelijking met andere regio’s, het effect van economische groei op 
de vermindering van armoede beperkt was. Oorzaken zijn hoge armoedecijfers in de 
uitgangssituatie, een hoge bevolkingsgroei 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. 
Daarnaast heeft ook nu nog een grote bevolkingsgroep een inkomen dat nauwelijks hoger 
is dan deze grens. Dit maakt armoedecijfers volatiel.

Een volgende 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. 
Hierbij geldt wel dat enkele van de meest ongelijke landen (zoals Zuid-Afrika, Namibië en 
Botswana) gemiddeld een wat hoger inkomen hebben en ook wat lagere armoedecijfers. 
Omgekeerd hebben enkele minder ongelijke maar veel armere landen, zoals Burkina Faso 
en Ethiopië, aanzienlijk hogere armoedecijfers. De armoede daalde gemiddeld meer in 
landen met een hoge economische groei, zoals Rwanda, dan in landen met een lagere groei. 
Economische groei is echter geen voldoende voorwaarde voor inclusieve ontwikkeling.  
Dat laatste vergt een actief overheidsingrijpen om de ongelijkheid in kansen aan te pakken. 
Investeringen in publieke voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg vormen 
daarvoor de basis. Zij dragen bij aan een vermindering van de multidimensionale armoede 
en verbeteringen op de index van de menselijke ontwikkeling. Op beide indices maakte 
Sub-Sahara Afrika sinds de eeuwwisseling meer voortgang dan op de daling van de 
inkomensarmoede. De MDG’s, schuldverlichting en ontwikkelingssamenwerking droegen 
daaraan bij. De multidimensionale armoede daalde in dertig landen, maar meer dan de 
helft van de bevolking in Afrika is nog multidimensionaal arm. Een knelpunt blijft de 
stedelijke bias in de uitgaven, waardoor de kloof tussen stad en platteland hoog blijft.
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Een centrale vraag is waarom de economische groei niet voor meer mensen welvaart bracht 
en wat de oorzaak van verschillen tussen landen op dit punt is. Twee factoren spelen hierin 
een cruciale rol: de demografie en de structuur van de economische ontwikkeling. 

In Sub-Sahara Afrika zijn de geboortecijfers in de meeste landen hoog, ook al dalen zij licht. 
Samen met de daling van kindersterfte en de hogere levensverwachting, mede dankzij het 
onder controle krijgen van de HIV/aidspandemie, leidt dit tot een hoge bevolkingsgroei. 
Het gevolg is een continent met een jonge bevolking: 43% is jonger dan 15 jaar en nog eens 
20% in de leeftijd van 15-24 jaar. Deze jonge bevolking wordt vaak als een ‘demografisch 
dividend’ beschreven. Daarmee worden de implicaties van de huidige demografische 
opbouw onderschat. Ten eerste neemt pas boven een economische groei van 3% het 
gemiddelde inkomen toe. Daar komt bij dat een beleid, gericht op een daling van de 
geboortecijfers, op korte termijn nog geen grote invloed op de bevolkingsgroei zal hebben. 
Immers, gegeven de huidige bevolkingsopbouw zal de komende decennia het aantal jonge 
gezinnen nog blijven toenemen. Van de zes onderzochte landen zijn tot dusverre alleen 
Rwanda en Ethiopië succesvol in het terugbrengen van het totale geboortecijfer. In beide 
landen vertaalde dit zich in een daling van de armoede. Ten derde is bij een jonge bevolking 
als in Sub-Sahara Afrika de afhankelijkheidsratio niet laag, maar juist hoog. Dat betekent 
hoge kosten voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, of, wat in de praktijk het 
geval is, lage uitgaven per leerling of kind. Dit heeft direct gevolgen voor de kosten en 
kwaliteit van de (publieke) dienstverlening.

Van een demografisch dividend kan alleen sprake zijn als het continent daadwerkelijk werk 
weet te vinden voor de 15-20 miljoen jongeren die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden. Tot 
dusverre is dat niet het geval. Kenmerk van de sociaaleconomische ontwikkeling in 
Sub-Sahara is een ‘jobless growth’, of althans een bescheiden groei van de 
werkgelegenheid, die geen gelijke tred houdt met de toename van de beroepsbevolking. Dit 
vertaalt zich niet in hoge werkloosheidscijfers, simpelweg omdat veel toetreders het niet 
kunnen permitteren om niet te werken. Veel jongeren komen terecht in de laagbetaalde 
informele sector, hetzij in de landbouw of, vooral in de steden, in laagproductieve diensten. 
Een gebrekkige opleiding speelt hierin een rol. Armere huishoudens hebben de financiële 
middelen niet om voor onderwijs of daaraan gerelateerde kosten (zoals vervoer) te betalen. 
Zo houdt de ongelijkheid in kansen de ‘vicious circle of poverty’ in stand. 
Opleidingsniveaus zijn vooral laag op het platteland en onder vrouwen. 

Een volgende, gerelateerde, verklaring waarom de armoede niet meer daalde zit in de 
structuur van de economische groei. Als landen de ontwikkeling naar een moderne 
economie doormaken, dan gaat dat in de regel gepaard met een sterke verhoging van de 
productiviteit in de landbouw en een groei van de industrie en dienstensector. In Sub-
Sahara Afrika heeft de groei zich niet op deze wijze voltrokken. De economische groei 
berustte vooral op de stijging van de export van grondstoffen en landbouwgewassen. De 
mijnbouw (olie, gas en mineralen) heeft een sterk enclavekarakter met beperkte 
uitstralingseffecten naar de rest van de economie. Het aandeel van de verwerkende 
industrie in de economie en werkgelegenheid bleef in veel landen beperkt. Oorzaken zijn 
een gebrekkige economische infrastructuur en een lage opleiding van de beroepsbevolking. 
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Het beroepsonderwijs is verouderd en te weinig gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 
De bouwsector profiteerde wel van de economische groei en was daarvan een bron, maar de 
arbeidsomstandigheden in deze sector zijn slecht. De dienstensector kende een 
omvangrijke groei, maar deze heeft een duale structuur: hoogproductieve diensten als 
banken, verzekeringswezen en ICT worden in economisch opzicht steeds belangrijker, maar 
hebben weinig banen gegenereerd. De grootste toename van de werkgelegenheid komt van 
de informele dienstverlening, vooral in de steden. Het gaat hierbij steeds meer om 
laagproductieve banen met dito inkomens. De combinatie van een hoge urbanisatie, een 
tekort aan (formele) banen en hoge geboortecijfers onder de arme bevolking maakt dat het 
risico bestaat dat in de komende jaren grote groepen (gedeeltelijk) werkloze jongeren in de 
periferie van de steden een nieuwe arme onderklasse zullen vormen. 

Er was wel enige verhoging van de productiviteit in de landbouw, maar de uitbreiding van 
de productie was vooral een gevolg van de ingebruikname van nieuwe landbouwgronden. 
Desalniettemin daalde de extreme armoede vooral in landen waar de landbouw een groot 
aandeel had in de economische groei. Urbanisatie droeg bij aan 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.

Opties voor het beleid
Demografische druk, extreme armoede, ongelijkheid en een gebrek aan perspectief vormen 
ingrediënten die de stabiliteit in de regio bedreigen. Het Regeerakkoord 2017-2021 noemt 
de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent een van de voornaamste 
ambities van het kabinet. Op het terrein van buitenlands beleid en internationale 
samenwerking noemt het akkoord de bevordering van stabiliteit als een van de centrale 
doelstellingen. Daarbij staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties centraal. Het kabinet laat impact en meerwaarde leidend zijn, met speciale aandacht 
voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen en kinderen.

De Nederlandse agenda heeft tot doel om hulp, handel en investeringen zodanig met elkaar 
te verbinden dat Nederlandse belangen en die van ontvangende landen samenvallen. 
De vraag is hoe deze doelstelling verbonden kan worden met de bovengenoemde ambities. 
Internationaal is steeds meer het inzicht ontstaan dat armoede en ongelijkheid niet met 
economische groei alleen zijn uit te bannen en dat de onderkant van de samenleving niet 
noodzakelijkerwijs profiteert van een toename van de internationale handel. Meer handel 
en investeringen leiden ook niet zonder meer tot meer werkgelegenheid, zoals de 
voorbeelden in Sub-Sahara Afrika laten zien. Een doemscenario is een ‘jobless growth’, 
waarbij jaarlijks de nieuwe cohorten op de arbeidsmarkt geen behoorlijke werkgelegenheid 
vinden en waarbij extreme armoede niet of nauwelijks daalt. 

Een effectief armoedebeleid, dat zich mede richt op het verminderen van de ongelijkheid in 
kansen en in uitkomsten en ook nog eens voldoende werkgelegenheid weet te creëren 
vereist een multisectorale strategie, waarin de volgende elementen centraal staan:
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1. een beleid dat is gericht op een stijging van de productiviteit 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. een betere verdeling van menselijk kapitaal door universele toegang tot 
gezondheidszorg, inclusief SRGR, en onderwijs;

4. een verhoging en effectieve inning van de belastingen in combinatie met gerichte 
sociale uitgaven.

Het is primair de verantwoordelijkheid van nationale overheden om deze doelstellingen te 
realiseren, maar donoren spelen hierin ook een rol. Hoofdstuk 4 onderzocht hoe zij aan een 
dergelijke strategie kunnen bijdragen. Als armoede, vermindering van ongelijkheid en het 
creëren van banen centraal staan, dan zou Nederland op de volgende sectoren kunnen 
inzetten (en deels gebeurt dat al):

1. Landbouw: Als in de literatuur ergens consensus over bestaat, dan is het wel de noodzaak 
om de productiviteit in de landbouw te verhogen. Nederland heeft een leidende rol op 
het terrein van landbouw en voedselzekerheid. De uitgaven daarvoor zijn in de 
afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, maar Nederland kan de hulp nog effectiever 
inzetten. De beleidsdoorlichting voedselzekerheid (IOB 2018a) concludeert dat het 
beleid explicieter aandacht zou kunnen schenken aan arme boeren. Dat kan door de 
expertise en hulp meer te richten op productiviteitsverhoging van kleinere boeren, 
onder meer door verbetering van de toegang tot landbouwinputs en -gereedschappen, 
ondersteuning van mechanisatie, vraaggerichte training in achtergebleven gebieden en 
versterking van de rurale infrastructuur. Bestaande programma’s voor landhervorming 
en versterking van landrechten, alsook ook krediet en verzekering sluiten hierbij aan. 
Ook ondersteuning van het landbouwkundig onderzoek is een van de meest effectieve 
instrumenten voor verhoging van de productie en productiviteit de landbouw.

2. Infrastructuur: Via verschillende PSD-programma’s ondersteunt Nederland investeringen 
in infrastructuur, maar ook van deze programma’s kan de armoedefocus worden 
versterkt. De recente beleidsdoorlichting waterbeheer concludeerde dat de meeste 
projecten weinig aandacht hadden voor armoede of inclusieve ontwikkeling (IOB, 
2018b). Een optie is om infrastructuurprogramma’s meer te richten op achtergebleven 
regio’s en landen met de grootste knelpunten. Het gaat dan onder meer om 
investeringen in rurale wegen, die bijdragen aan de verbetering van verbindingen met 
regionale markten en steden in de omgeving, in de toegang tot elektriciteit, schoon 
drinkwater en sanitatie en publieke voorzieningen. In lijn met het streven om 
overheden te bewegen energiesubsidies af te schaffen zou Nederland bij deze 
investeringen ook de aansluitingskosten (deels) kunnen financieren.
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3. Werkgelegenheid: Nederland heeft voor het omvangrijke probleem van jeugdwerkloosheid 
middelen vrijgemaakt (onder meer via LEAD en het DGGF). Deze middelen zijn bescheiden 
in verhouding tot de problematiek. Naast de ondernomen projecten zou Nederland in 
dialoog met de partnerlanden en andere donoren kunnen nagaan welke structurele 
opties er bestaan om de arbeidsmarkt en werkgelegenheid in deze landen te versterken. 
Naast de landbouw en de agro-industrie valt te denken aan versterking van de 
economische infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en toerisme. Voor 
ondersteuning van de groei van de (lichte) arbeidsintensieve industrie kan Nederland 
bijdragen aan de versterking van de transportinfrastructuur, de continuïteit van de 
energievoorziening, toegang tot kapitaal en de verbetering van aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. Een optie die nader onderzoek verdient is het versterken 
van tijdelijke arbeidsmigratie, waarbij jongeren tijdelijk in bedrijven in Europa ervaring 
kunnen opdoen en de opgebouwde expertise later weer in eigen land kunnen benutten.

4. Onderwijs: Internationale organisaties en onderzoekers noemen dit de meest cruciale 
interventie: armoede, ongelijkheid en werkloosheid kunnen niet effectief worden 
aanpakt zonder aanzienlijke investeringen in onderwijs. Het Regeerakkoord 20176-2021 
erkent dit eveneens: “Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt 
en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. 
Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving.” 
De demografische ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika is zodanig dat op korte termijn 
overheden onvoldoende in staat zijn om goed kwalitatief onderwijs aan te bieden. 
Dit probleem vergroot de ongelijkheid en maakt het voor jonge generaties lastiger om 
aan de armoedeval te ontsnappen. Vanuit de problematiek van de jeugdwerkloosheid 
zijn omvangrijke investeringen in secundair onderwijs en beroepsonderwijs 
noodzakelijk om de transitie naar een productievere landbouw, als ook de industrie en 
productieve diensten te kunnen realiseren. Vooral het beroepsonderwijs is verouderd 
en sluit niet aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Nederland kan verder programma’s 
voor conditionele inkomensoverdrachten steunen om de onderwijsdeelname van 
kwetsbare groepen te bevorderen. Ondersteuning van onderwijs aan meisjes is zowel 
effectief bij het bestrijden van genderongelijkheid als ook de bevolkingsgroei.

5. SRGR en gezondheidszorg: Seksuele voorlichting en een grotere beschikbaarheid van 
voorbehoedsmiddelen hebben op korte termijn geen groot effect op de 
bevolkingsgroei, maar zijn noodzakelijk om deze op langere termijn af te remmen. 
SRGR is een speerpunt gebleven binnen het Nederlandse beleid, maar tegelijkertijd 
doen de bezuinigingen op de basisgezondheidszorg afbreuk aan de zorg voor moeder 
en kind. Uit onderzoek blijkt dat investeringen in de basisgezondheidszorg bijdragen 
aan de vermindering en sterfte van moeder en kind en vooral ten goede komen aan de 
armste groepen. Aansluiting bij overheidsprogramma’s kan effectiever zijn dan het 
ondersteunen van individuele projecten, waarvan de duurzaamheid minder is 
verzekerd.
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6. Ondersteuning van cash transfer programma’s: Conditionele en onconditionele 
inkomensoverdrachten behoren op korte termijn tot de meest effectieve instrumenten 
om armoede en ongelijkheid te verminderen. Tenzij de transfers gericht zijn op het 
bereiken van heel specifieke doelstellingen hebben ongebonden overdrachten de 
voorkeur. Naast de directe effecten op de consumptie hebben zij over het algemeen 
positieve effecten op de voeding van kinderen, onderwijs, gezondheid, besparingen en 
productieve investeringen. Ook hier geldt dat het beter is om niet eigen projecten te 
initiëren, maar aan te sluiten bij overheidsinitiatieven. Die programma’s kunnen 
efficiënter en effectiever zijn, mede door het vermijden van verdubbelingen en het 
bestaan van schaalvoordelen. De programma’s hebben vaak grote budgettaire tekorten, 
of zijn noodgedwongen beperkt van opzet.

Verschillende organisaties zoals Wereldbank en UNDP benadrukken het belang van een 
geïntegreerde multisectorale strategie. Een dergelijke strategie is effectiever dan de 
implementatie van een breed scala aan losstaande en gefragmenteerde projecten. 
Nederland kan de samenhang vergroten door veel meer van een landenstrategie uit te gaan 
en ambassades in partnerlanden een meer coördinerende rol te geven in de uitvoering van 
centrale programma’s. Daarbij is een gerichte focus op de primaire doelstellingen cruciaal 
en moet steeds de afweging worden gemaakt welke interventie in welke specifieke 
omstandigheden de grootste impact heeft op vermindering van armoede, ongelijkheid en 
het creëren van banen: de potentiële effectiviteit van interventies op het terrein van 
(bijvoorbeeld) landbouw of infrastructuur betekent nog niet dat iedere interventie (in elk 
lage- of middeninkomensland) op deze terreinen een efficiënte en effectieve bijdrage levert 
aan het realiseren van de doelstellingen. De effectiviteit van de interventies kan verder 
worden bevorderd door een nauwere samenwerking met overheden in partnerlanden en 
met andere donoren (waaronder de AfDB). Tenslotte blijkt uit verschillende IOB-evaluaties 
dat Nederland zich beter kan richten op bewezen oplossingen dan met pilots naar niches te 
zoeken die geacht worden een groot katalyserend effect te hebben. Verschillende evaluaties 
laten zien dat beëindiging van een pilot vaak het einde van het hele project betekent.
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1.1 Achtergrond

Het verloren continent. Dat was de naam die Sub-Sahara had gekregen na decennia van lage 
of zelfs negatieve economische groei. Een regio waar elites slechts uit leken te zijn op eigen 
gewin en die beruchte staatshoofden heeft voortgebracht als Amin in Uganda, Bokassa in 
Centraal Afrika en Mobutu in de Congo. Een regio waar patrimoniale verhoudingen, 
inefficiënt bestuur en dito staatondernemingen geen ontwikkeling brachten, maar alleen 
een verdere verarming van de bevolking. Waar een desastreuze economische politiek leidde 
tot een enorme inflatie, overgewaardeerde valuta, kapitaalvlucht en een torenhoge 
buitenlandse schuld. Waar landen niet wisten te profiteren van hun grondstoffen. Waar 
miljarden aan ontwikkelingshulp geen effect leken te hebben.

“Hopeless Africa” was de naam die Economist nog in 2000 aan het continent gaf. Achteraf blijkt 
dat het tijdschrift er nauwelijks meer naast kon zitten. Op dat moment waren de kiemen voor 
een “emerging Africa” al gelegd. Verschillende landen, waaronder Burkina Faso, Mozambique 
en Uganda lieten vanaf het midden van de jaren negentig hoge groeicijfers zien. Andere 
Afrikaanse landen zouden in de jaren daarop volgen, al dan niet onder invloed van de snel 
stijgende internationale vraag naar grondstoffen. Naast olie-exporteurs als Angola, Nigeria, 
Kameroen en Tsjaad bereikten ook 17 andere landen groeicijfers waar we in Europa alleen maar 
van kunnen dromen. “Hopeless Africa” werd “Rising Africa”. 
 
Het nieuwe millennium bracht meer goed nieuws. Op wereldschaal nam de armoede, sterk af. 
In 1990 leefde 35% van de wereldbevolking in extreme armoede; in 2013 was dat nog minder 
dan 11%. In 1990 golden bijna 1,9 miljard als extreem arm; in 2013 waren dat er nog 767 
miljoen (Wereldbank, 2016). Een tweede trend, van recentere datum, is een vermindering van 
de ongelijkheid in de wereld. Deze is vooral het gevolg van een afnemende ongelijkheid 
tussen landen (Milanovic, 2016; Wereldbank, 2016). De daling van de armoede in de wereld 
kwam vooral op het conto van drie grote landen: China, India en Indonesië. Ook de lagere 
ongelijkheid tussen landen is vooral te verklaren door de hoge economische groei in de twee 
grootste landen van de wereld: India en (vooral) China.

Op het punt van armoede en ongelijkheid kon het opkomende Afrika de verwachtingen niet 
waarmaken: in 1990 leefde 57% van de bevolking in extreme armoede; in 2012 was dat nog 43% 
(Beegle et al., 2016). Door de bevolkingsgroei waren in 2012 in de regio meer mensen extreem 
arm (389 miljoen) dan in 1990 (280 miljoen) of in 1999 (376 miljoen). De economische groei per 
hoofd van de bevolking van gemiddeld 2,5% per jaar bleek onvoldoende bij de armste delen van 
de bevolking terecht te komen. De trickle down, waarop overheden en donoren hadden 
gerekend, deed zich in veel mindere mate voor dan verwacht.

De erkenning dat de armste groepen onvoldoende hebben geprofiteerd van economische 
groei heeft bijgedragen tot een academische en politieke belangstelling voor armoede en 
ongelijkheid, speciaal ook voor Sub-Sahara Afrika.2 Het leidde in toenemende mate tot het 

2 Een recent en uitgebreid voorbeeld is het onderzoek van een groep onderzoekers rondom het 
University World Institute for Development Economics Research (zie bijvoorbeeld Arndt et al., 2016).
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besef dat economische groei een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde is voor 
de bestrijding van armoede. Dit inzicht heeft bijgedragen aan twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s), namelijk het uitbannen 
van extreme armoede (SDG 1) en het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen 
(SDG 10).3 SDG 10 heeft onder meer als streefwaarde dat de inkomensgroei van de armste 
40 procent hoger is dan het nationale gemiddelde. Daarnaast dient overheidsbeleid de 
gelijkheid van kansen te bevorderen en barrières weg te nemen. Op 25 september 2015 hebben 
193 landen, waaronder Nederland, de SDG agenda unaniem aangenomen. 

Onderzoek laat zien dat het verre van evident is dat de internationale gemeenschap de 
SDG-doelstellingen op het punt van armoede en ongelijkheid gaat realiseren. Dat geldt 
vooral voor Sub-Sahara Afrika (ODI, 2016). De economische groei ging onvoldoende 
gepaard met het creëren van banen voor de snelgroeiende beroepsbevolking. Hierdoor liep 
de (verborgen) werkloosheid, vooral onder jongeren en vrouwen, sterk op. De daling van de 
prijzen van grondstoffen en landbouwproducten in de afgelopen jaren en de daling van de 
vraag vanuit China geven de kwetsbaarheid van de economische ontwikkeling van veel 
Afrikaanse landen aan.

De nexus van economische groei, armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara kan niet los worden 
gezien van het proces van structurele transformatie. Dit is het veranderingsproces van een 
maatschappij dat zich kenmerkt door de opkomst van de industrie en de dienstensector, een 
(resulterende) daling van het gewicht van de landbouw in de economie, een demografische 
verandering met dalende geboorte- en sterftecijfers en een snelle verstedelijking. Een 
kenmerk en voorwaarde is verder een aanzienlijke stijging van de productiviteit in de 
landbouw, die het mogelijk maakt dat grote delen van de beroepsbevolking een inkomen 
daarbuiten verwerven, zonder dat dit gepaard gaat met voedselschaarste, hoge voedselprijzen 
of een aanzienlijke stijging van de import van voedsel. In Sub-Sahara was dit proces in de 
afgelopen 20 jaar nauwelijks zichtbaar. De productiviteit in de landbouw bleef laag, waardoor 
de sector onvoldoende in staat was om bij te dragen aan een sterke daling van de armoede op 
het platteland. De ontwikkeling van de industrie stagneerde. Banen werden vooral gecreëerd 
in informele en weinig productieve diensten.

1.2 Het Nederlandse beleid

Voor het Nederlandse beleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking vormen de 
SDG’s een leidraad. Al ruim voor het aannemen van de SDG-agenda in 2015, noemde de 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de nota ”Wat de 
wereld verdient” de ambitie om bij te dragen aan het uitbannen van extreme armoede in één 
generatie en het bevorderen van duurzame en inclusieve groei overal ter wereld.4 Twee jaar 
later, in september 2015, kwam de minister met een brief over armoede en ongelijkheid. 

3 SDG1 is een voortzetting van MDG1.
4 Naast succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland als derde ambitie. Zie TK 2012-2013, 33 625, 

nr. 1.
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Hierin gaf de minister aan dat uitbanning van extreme armoede in 2030 alleen haalbaar is als 
de ongelijkheid wordt aangepakt. De brief bevatte 20 actiepunten voor inclusieve groei en 
ontwikkeling (TK 2015-2016, 33 625, nr. 182). In het budget was voor dit actieplan een bedrag 
opgenomen van in totaal EUR 350 mln. Ook de voortgangsrapportage van november 2016 
(TK 2016-2017, 33 625, nr. 236) noemde inclusieve ontwikkeling, waarbij de armste en meest 
gemarginaliseerde groepen betrokken worden bij de sociale, economische en politieke 
ontwikkeling en ervan meeprofiteren, als leidraad voor het beleid.

Ook de eerste rapportage over de SDG’s gaf de Nederlandse inzet aan om bij te dragen aan 
inclusieve ontwikkeling en het uitbannen van armoede (Koninkrijk der Nederlanden, 2017). 
Zo behoren elf van de vijftien Nederlandse partnerlanden tot de groep van minst 
ontwikkelde landen. Hiervan bevinden zich acht landen in Sub-Sahara Afrika. Nederland 
onderschrijft de vijf internationaal geaccepteerde strategieën voor inclusieve ontwikkeling: 
het creëren van banen, de ontwikkeling van menselijk en fysiek kapitaal, het tegengaan van 
discriminatie en uitsluiting, herverdeling door belastingen en overdrachten en de 
ontwikkeling van inclusief bestuur en inclusieve instituties. 

Het eerdergenoemde plan met 20 actiepunten is hierop gebaseerd. Het kent twee 
invalshoeken: werk voor vrouwen en jongeren en dialoog voor verandering. Een van de 
genoemde instrumenten is het Local Employment in Africa for Development (LEAD) 
programma voor banen voor jongeren in Algerije, Eritrea, Egypte, Libië, Mali, Nigeria, 
Somalië en Tunesië. Daarnaast werd binnen het Dutch Good Growth Fund (DGGF) EUR 25 
miljoen gereserveerd voor het creëren van banen en het bevorderen van jong 
ondernemerschap in Afrika. Nederland wil ongelijkheid verder bestrijden door hulp aan 
maatschappelijke organisaties die gemarginaliseerde groepen ondersteunen. Het 
Nederlandse Voice programma (met een budget van EUR 50 mln.) is hierop gericht. Het 
Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) en het Leading From the South 
programma hebben tot doel genderongelijkheid tegen te gaan. Daarnaast wil Nederland 
landen ondersteunen om belastingsystemen te versterken. Het kabinet ziet ongelijkheid 
verder als een oorzaak van migratie. Het kabinet wil vluchtelingen van adequate en 
duurzame opvang in de eigen regio voorzien via investeringen in basisvoorzieningen, 
infrastructuur en het creëren van banen.

Voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking vormt Sub-Sahara Afrika traditioneel een 
belangrijke regio. Van de bilaterale uitgaven ging tussen 2003 en 2010 jaarlijks circa 50-55% 
naar Sub-Sahara Afrika, gemiddeld circa EUR 700-900 mln.5 Daarbij was ongeveer 60-70% 
bestemd voor de lage inkomenslanden in de regio (zie figuur 1.1). Voor de rest ging het 
grootste deel naar de lagere middeninkomenslanden. Hogere middeninkomenslanden 
ontvingen jaarlijks circa 5% van de middelen.

5 Tussen 2003 en 2010 was jaarlijks circa 35-40% van de ODA-uitgaven regionaal toe te rekenen.  
Voor een groot deel is een dergelijke toerekening niet uit het financiële systeem van het ministerie af  
te leiden, omdat het om uitgaven aan multilaterale instellingen, medefinancieringsorganisaties of 
uitvoeringsorganisaties als FMO of RvO gaat. 
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Onder invloed van de bezuinigingen onder de kabinetten Rutte I en II daalden de bilaterale 
uitgaven vanaf 2011 tot ca. EUR 500-600 mln. (zie IOB, 2016). Daarbij zijn de armste landen bij 
de bezuinigingen relatief ontzien: het aandeel van de lage inkomenslanden in de bilaterale 
uitgaven voor Sub-Sahara Afrika nam toe tot circa 85% van het totaal; hogere midden-
inkomens landen in Sub-Sahara Afrika ontvingen in 2017 vrijwel geen Nederlandse hulp meer.

Figuur 1.1 geeft ook het gemiddelde inkomen in de landen die hulp kregen (gewogen met de 
omvang van de hulp) in verhouding tot het gemiddelde inkomen in Sub-Sahara Afrika.6 
De groene lijn in de figuur geeft dit weer. Daaruit blijkt dat tussen 2011 en 2017 Nederland relatief 
meer hulp gaf aan landen met een lager inkomen. In 2011 ging de bilaterale hulp naar landen 
die op ongeveer 75% van het gemiddelde inkomen zaten; in 2017 was dat 57%. Dit bevestigt dat 
de hulp aan Sub-Sahara Afrika meer werd gericht op de armere landen. Daarbij zijn uitgaven 
per capita zijn voor kleine landen als Rwanda en Burundi relatief hoog in vergelijking met 
Ethiopië of Uganda. Een reden is de (regionale) instabiliteit. Voor Rwanda ging 20% van de hulp 
naar de categorie bestuur en maatschappelijke organisaties. Hieronder werden zowel uitgaven 
gedaan voor de versterking van de justitiesector als voor decentralisatie. Voor Burundi was bijna 
25% van de hulp gericht op democratisering en versterking van het bestuur. Voor Zuid-Sudan 
was ruim 1/3 humanitaire hulp terwijl 28% bestemd was voor versterking van de rechtsstaat.

Figuur 1.1 Ontwikkeling van de Nederlandse bilaterale OS-uitgaven naar Sub-Sahara Afrika naar 
landeninkomenscategorie (2003-2017)
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Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken.

6 De verdeling naar inkomenscategorie kan op twee manieren een vertekend beeld geven. De figuur gaat 
uit van de huidige categorisering, maar tien jaar geleden waren landen als Ghana en Zambia lage 
inkomenslanden. Het percentage dat toen naar lage inkomenslanden ging was dus de facto hoger. 
Ten tweede is bijvoorbeeld de categorie lage middeninkomenslanden breed en omvat deze zowel 
landen die meer aan de onderkant zitten, zoals Ghana en Zambia, als ook rijkere landen als Angola, 
Kaap Verdië en Swaziland.
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Qua thema’s is in de uitgaven vanaf 2010 de verschuiving naar de speerpunten 
voedselzekerheid, water, en SRGR goed te zien (zie figuur 1.2). Voor SRGR gaat het vooral om 
uitgaven voor reproductieve gezondheidszorg. In de figuur zijn uitgaven voor humanitaire 
hulp, schuldverlichting en algemene begrotingssteun buiten beschouwing gelaten. Ook bij 
de uitgaven voor bestuur en civil society treedt een aanzienlijke verschuiving op, namelijk 
van hulp via overheden en multilaterale instellingen naar NGO’s en civil society. In 2009 
ging 19% van het totaal van deze categorie naar NGO’s en civil society organisaties; in 2016 
was dat 64%. Deze ontwikkeling sluit aan bij de beleidswijziging om uitgaven veel minder 
via overheden te laten lopen. Het sluit ook aan bij het beleidskader Samenspraak en 
Tegenspraak, dat tot doel heeft om via het ondersteunen van maatschappelijke organisaties 
op het terrein van pleiten en beïnvloeden verandering en inclusieve en duurzame groei en 
ontwikkeling te bevorderen en ongelijkheid terug te dringen.

Figuur 1.2 Ontwikkeling van de Nederlandse OS-uitgaven naar Sub-Sahara Afrika naar thema 
(2007-2017)
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1.3 Probleemstelling en aanpak

Deze studie heeft tot doel om het Nederlandse beleid verder te ondersteunen bij de 
bevordering van inclusieve groei in Sub-Sahara Afrika. Paragraaf 1 van dit hoofdstuk liet al 
zien dat de uitdagingen gigantisch zijn. In weerwil van het beeld van een “Rising Africa” 
heeft de voorspoedige economische ontwikkeling nog onvoldoende geleid tot de 
structurele transformatie die noodzakelijk is voor de uitbanning van extreme armoede en 
het verzekeren van een inclusieve ontwikkeling.

De centrale vraag voor deze studie is welke instrumenten donoren hebben om bij te dragen 
aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. Daarbij is een goed begrip van de 
ontwikkeling van armoede en ongelijkheid en de determinanten daarvan onontbeerlijk.

Het rapport wil antwoord geven op de volgende vragen:

1. Wat weten we over de ontwikkeling van groei, armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara 
Afrika?

2. Wat weten we over de relatie tussen groei, armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara 
Afrika?

3. Welke effectieve instrumenten hebben donoren om armoede en ongelijkheid in deze 
regio te helpen verminderen?

4. Welke keuzes kan het Nederlandse beleid maken, gericht op versterking van inclusieve 
ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika?

Voor deze studie heeft het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) een 
deelonderzoek uitgevoerd, dat een overzicht geeft van de (academische) kennis over de 
concepten armoede, ongelijkheid en inclusieve ontwikkeling, ingaat op dataproblemen en 
een schets geeft van de ontwikkeling van armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika. 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed voor Sub-Sahara Afrika onderzoek naar de relatie 
tussen structurele transformatie, armoede en ongelijkheid.7 

De studie maakt verder gebruik van de academische en beleidsmatige literatuur die in de 
afgelopen jaren is verschenen over de problematiek van armoede en ongelijkheid in 
Sub-Sahara Afrika. IOB onderzocht de ontwikkelingen in zes landen meer in detail. 
De landenselectie was gebaseerd op:
• lage inkomenslanden;
• met minimaal 10 miljoen inwoners; 
• die een positieve ontwikkeling doormaakten op armoede, ongelijkheid en/of de index 

van de menselijke ontwikkeling (Human Development Index, HDI);
• conclusies uit de literatuur over successen op de bovengenoemde onderdelen.

7 Beide rapporten zijn terug te vinden op de IOB-website.
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Deze uitgangspunten leidden tot de volgende selectie:
• Ethiopië: combineert een lage ongelijkheid met een daling van de armoede en 

verbetering van de HDI;
• Rwanda: scoort goed op het terugdringen van armoede en het verbeteren van de HDI;
• Uganda: scoort goed op het terugdringen van armoede en het verbeteren van de HDI;
• Burkina Faso: had de hoogste economische groei in de regio, verminderde de 

ongelijkheid en verbeterde de HDI-scores;
• Senegal: scoort goed op het terugdringen van armoede en het verbeteren van de HDI;
• Tanzania: scoort goed op het verbeteren van de HDI en (meer recent) het verminderen 

van armoede.

De zes landen hebben enkele elementen gemeen: zij behoren alle tot de groep van de minst 
ontwikkelde landen, zijn nog sterk agrarisch en hadden, met uitzondering van Senegal, een 
hoge economische groei in de periode 2000-2015. Vier van de zes zijn omsloten door andere 
landen (‘landlocked’). Bij twee ervan heeft de vondst van grondstoffen een rol gespeeld in de 
economische ontwikkeling: Burkina Faso (goud) en Tanzania (goud en andere mineralen). 
Bij drie landen hebben socialistische experimenten plaats gemaakt voor een meer liberale 
economische koers: Burkina Faso, Ethiopië en Tanzania. Drie landen zijn post-conflict 
landen (Ethiopië, Rwanda en Uganda).   

1.4 Begrippen

Armoede
Armoede kent vele dimensies en kan absoluut zijn en relatief. Hoewel het in de praktijk vaak 
wordt gemeten in termen van (gebrek aan) inkomen en middelen om in de basisbehoeften 
te voorzien, is het concept breder. Het verwijst naar een tekort aan middelen om een goed en 
zinvol leven te kunnen leiden (Lanjouw et al., 2018).8 Die middelen bestaan uit inkomen, 
maar ook onderwijs, gezondheidszorg, vrijheid, etc. Het begrip is daarmee gerelateerd aan 
een gebrek aan kansen, machteloosheid, gebrekkige sociale relaties en kwetsbaarheid.

Een gebruikelijke methode om armoede te meten is gebaseerd op het inkomen of het 
consumptieniveau. De armoedegrens definieert het minimumniveau, waaronder mensen 
als arm worden beschouwd. Deze studie hanteert, tenzij anders aangegeven, de 
armoedegrenzen van de Wereldbank, te weten:9

• een inkomen beneden een grens van USD 1,90 per dag. Dit wordt ook wel de grens voor 
lage inkomenslanden of extreme armoede genoemd;

• een inkomen beneden een grens van USD 3,20 per dag. Dit wordt ook wel de grens voor 
lagere midden inkomenslanden of gematigde armoede genoemd;

• een grens van USD 5,50 voor hogere middeninkomenslanden.
De studie gebruikt vooral de eerste twee armoedegrenzen.

8 Deze paragraaf is gebaseerd op de deelstudie van Lanjouw et al. (2018), die voor dit rapport is uitgevoerd. 
9 De meeste landen hebben ook eigen armoedegrenzen, die afhangen van de nationale levensstandaard. 

De verschillen met de Wereldbankdefinities zijn soms groot.
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De armoedegrenzen zijn gebaseerd op wat nodig is om in de basisbehoeften te kunnen 
voorzien. Ze zijn vastgesteld op basis van een mand met goederen, een voedingsmand 
waaraan ook andere goederen zijn toegevoegd. Daarbij houden de grenzen rekening met de 
koopkracht van een dollar in het betrokken land. Het inkomen per hoofd in dollars hoeft 
geen goed beeld te geven van werkelijke koopkrachtverhoudingen. In lage inkomenslanden 
is de koopkracht van een Amerikaanse dollar in de regel hoger dan in de Verenigde Staten of 
in Europa. Cijfers op basis van koopkrachtpariteiten corrigeren hiervoor. In de praktijk worden in 
Sub-Sahara Afrika inkomens (en dus ook armoede) vooral gebaseerd op consumptiepatronen. 
Veel werkenden, vooral op het platteland, hebben geen looninkomen, maar leven grotendeels 
van wat zij zelf voortbrengen. Inkomens worden vaak ook niet goed geregistreerd. 

Op basis van de armoedegrens kan de headcount ratio, het percentage mensen met een 
inkomen beneden de armoedegrens worden vastgesteld. De armoedekloof is het gemiddelde 
inkomenstekort van mensen met een inkomen beneden de armoedegrens. In Sub-Sahara 
Afrika clusteren veel inkomens rondom de extreme armoedegrens, wat de cijfers gevoelig 
maakt voor kleine veranderingen (zoals een grote of juist kleine oogst).

Een nadeel van het meten van armoede aan de hand van inkomensniveaus is dat het een 
indirecte manier is om deprivatie te meten (Alkire en Santos, 2014). Consumptiepatronen 
zijn niet uniform en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Mensen beschouwen zich 
ook niet zozeer arm vanwege een laag inkomen, maar vanwege de (sociale) effecten 
daarvan. Bovendien is een gelijk inkomen niet hetzelfde als gelijke toegang tot goederen en 
diensten. Diensten zoals onderwijs, gezondheid, water en sanitaire voorzieningen en 
energie worden vaak niet via de markt aangeboden. Dit soort overwegingen heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van methoden voor het meten van multidimensionale 
armoede. De multidimensionale armoede index, ontwikkeld door Alkire en Foster (Alkire 
and Foster 2011; Alkire 2015) combineert 3 dimensies (onderwijs, gezondheid en 
levensstandaard). In vergelijking met de index van het armoedecijfer voor extreme armoede 
leidt deze in het algemeen tot een groter aantal arme huishoudens, vooral in fragiele staten, 
maar ook in Ethiopië, Burkina Faso en Uganda. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de 
multidimensionale armoede.

Ongelijkheid
Net als armoede kent ook ongelijkheid vele dimensies, al richt het economisch onderzoek 
zich vrijwel altijd op inkomen, consumptie of vermogen. Ongelijkheid beschrijft in beginsel 
de hele inkomens- of vermogensverdeling. Het is lastig om dit in één getal uit te drukken. 
Ongelijkheidsmaatstaven bestrijken eigenlijk alleen bepaalde aspecten. Zo kun je kijken 
naar het inkomen van de armste 10% in verhouding tot de rijkste 10%, of de armste 20%, 
et cetera. De tegenwoordig vaker gehanteerde Palma ratio geeft de verhouding tussen het 
inkomensaandeel van de rijkste 10% en dat van de armste 40%.



Inleiding

| 27 |

De meest gehanteerde maatstaf voor het meten van ongelijkheid, die ook hier wordt gebruikt, is 
de Gini-coëfficiënt. De coëfficiënt meet de ongelijkheid tussen waarden van een frequentieverdeling 
(bijvoorbeeld niveaus van inkomen). De Gini-coëfficiënt heeft een waarde tussen 0 en 1, 
waarbij 0 correspondeert met perfecte gelijkheid (iedereen heeft hetzelfde inkomen),  
en 1 met perfecte ongelijkheid. In het laatste geval krijgt één persoon het totale inkomen 
van een land. Uiteraard komen deze extremen in de praktijk niet voor. In plaats van tussen  
0 en 1 wordt de Gini ook wel berekend als een percentage, dus als een getal tussen 0 en 100.

Figuur 1.3 Verdeling van inkomen en ongelijkheid in de wereld (2011-2013)
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Bron: WDI; Milanovic, 2012; Davies et al., 2008.

De Gini-coëfficiënt is nauw verbonden met de Lorenz curve, die een grafische weergave van 
ongelijkheid geeft (zie figuur 1.3). De x-as geeft het cumulatieve bevolkingsaandeel en de y-as 
geeft het totale aandeel van die groep in het inkomen of vermogen. Hoe schever de curve is, 
des te ongelijker de verdeling. De Gini-coëfficiënt meet de verhouding van het gebied tussen 
de diagonaal (die de perfecte gelijkheid weergeeft) en de curve tot het hele gebied onder de 
diagonaal. De Gini wordt groter naarmate de curve verder van de diagonaal af komt te liggen. 
De coëfficiënt varieert tussen 0,26 (voor Scandinavische landen) en 0,63 (voor Zuid-Afrika). Op 
wereldschaal bedraagt de Gini ongeveer 0,67 (Milanovic, 2016). De ongelijkheid tussen landen 
heeft een Gini van ongeveer 0,47. Sinds enkele jaren daalt de relatieve ongelijkheid tussen landen, 
al neemt de absolute ongelijkheid nog steeds toe. Vermogen is ongelijker verdeeld dan inkomen.
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Armoede, ongelijkheid en economische groei
In de wetenschappelijke literatuur over economische groei, armoede en ongelijkheid is het 
gebruikelijk om deze drie in samenhang te beschouwen. Economische groei is een 
belangrijke determinant van armoedevermindering (Dollar et al., 2002 en 2016; Ravallion, 
2016). De mate waarin economische groei een bijdrage kan leveren aan de vermindering van 
armoede is echter afhankelijk van de uitgangssituatie (bij heel lage inkomens leidt groei 
niet direct tot een vermindering van armoede) en de ongelijkheid in een samenleving (wie 
profiteert van de groei). Omgekeerd hebben landen met hoge armoedecijfers doorgaans 
lagere groeicijfers. Dit verklaart ook waarom het lastig is om het effect van ontwikkelings-
samenwerking op economische groei vast te stellen: als een onderzoeker onvoldoende 
rekening houdt met het negatieve verband tussen armoede en economische groei lijkt het 
effect negatief. Rigoureus onderzoek, dat goed corrigeert voor deze relatie, vindt positieve 
effecten (zie bijvoorbeeld Arndt et al., 2016).

Figuur 1.4 Relatie tussen economische groei, armoede en ongelijkheid
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Bron: Lanjouw et al., 2018.

In de literatuur is lang gedacht dat economische groei bijna per definitie gepaard gaat met een 
toenemende ongelijkheid en dat omgekeerd deze ongelijkheid een positief effect heeft op de 
economische groei. Op basis van empirisch onderzoek komen economen hier van terug. Meer 
en meer ontstaat het inzicht dat een hoge ongelijkheid niet een positief, maar een negatief 
effect heeft op economische groei (Bourguignon, 2004; Birdsall, 2005; Easterly, 2007; 
Banerjee, 2009; Ortiz en Cummings, 2011; Stiglitz, 2012; Ostry et al., 2014; Cingano, 2014).
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1.5 Beperkingen

Cijfers uit Sub-Sahara Afrika over inkomen, armoede en ongelijkheid kennen grote 
onzekerheden. Herzieningen van het nationaal inkomen, met aanzienlijke aanpassingen in 
Nigeria (90%), Ghana (60%), Senegal (30%), Tanzania (30%), Kenia (25), Zambia (25%) en 
Uganda (13%) maken dit duidelijk.10 De achtergrondstudie voor dit onderzoek van Lanjouw 
et al. (2018) gaat uitgebreid in op de dataproblemen, vooral op het terrein van ongelijkheid 
(zie ook Jerven, 2013). Lanjouw et al. noemen de volgende problemen:
• Economische groei wordt meestal afgeleid van de officiële nationale rekeningen, terwijl 

inkomens- en verdelingsstatistieken, zoals over armoede en ongelijkheid, afkomstig zijn 
uit enquêtes onder huishoudens. De verschillen tussen beide bronnen kunnen groot zijn, 
mede omdat zij ieder aanzienlijke onzekerheidsmarges kennen. Daardoor bestaat vaak 
een niet te verwaarlozen verschil tussen de groei van het nationale inkomen en de 
inkomensgroei van huishouden gemeten op basis van enquêtes.

• Een goede registratie van inkomens ontbreekt in Sub-Sahara Afrika. Veel kleine boeren 
leven van de producten die zij zelf voortbrengen. Daarnaast heeft een grote groep een 
baan als zelfstandige of als werknemer in informele ondernemingen en zijn ook deze 
– veelal sterk schommelende – inkomens niet vastgelegd. Ook bestaat geen goed inzicht 
in de hoogste inkomens, laat staan vermogens. 

• Armoede en ongelijkheid worden in de literatuur bijna zonder onderscheid gemeten op 
basis van respectievelijk het percentage van de totale bevolking dat onder de 
armoedegrens leeft (de headcount rate), en de Gini-coëfficiënt. We kunnen geen volledig 
beeld van de inkomensverdeling krijgen op basis van alleen deze maten.

• Een element dat bijdraagt aan de onzekerheden is de clustering van inkomens rondom de 
verschillende armoedegrenzen. Kleine wijzigingen in de systematiek of prijzen van 
goederen die deel uitmaken van het mandje consumptiegoederen aan de hand waarvan 
inkomens worden berekend, kunnen dan grote gevolgen hebben: in de ene survey kan 
een huishouden net onder de armoedegrens zitten, terwijl hetzelfde huishouden in de 
volgende survey er net boven kan komen.

• Landelijke gemiddelden bieden geen zich op onderliggende ontwikkelingen. Zo kan een 
stijgende lokale ongelijkheid samengaan met stabiele of zelfs dalende ongelijkheid op 
nationaal niveau als de gemiddelden van de lokale gemeenschappen naar elkaar toe 
bewegen.

Het rapport ondervangt deze beperkingen door naast het cijfermateriaal gebruik te maken 
van kwalitatieve studies en meer diepgaand in te zomen op zes casestudies. 

10 Voor Ghana 2010 en voor Senegal 2017. Voor de andere landen 2013/2014.
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1.6 Opzet van het rapport

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van de driehoek economische groei, armoede en 
ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika. Het hoofdstuk besteedt niet alleen aandacht aan de 
meest gehanteerde maatstaven voor het meten van armoede, namelijk die van inkomen of 
consumptie, maar ook aan multidimensionale armoede en de index van de menselijke 
ontwikkeling (Human Development Index, HDI). Het hoofdstuk gaat ook in op de 
ontwikkelingen in de zes casestudielanden. Hoofdstuk 3 vormt het hart van de analyse: 
waarom was de sociaaleconomische ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika niet meer inclusief? 
Deze analyse richt zich op twee gerelateerde factoren: de demografische ontwikkeling en 
het uitblijven van de structurele transformatie. Beide factoren plaatsen het continent voor 
een grote uitdaging: hoe werk te vinden voor de grote cohorten jongeren die jaarlijks de 
arbeidsmarkt betreden? Als de regio daar niet in slaagt kan geen sprake zijn van een 
inclusieve ontwikkeling. Het hoofdstuk gaat ook in op de relatie tussen zwak ontwikkelde 
instituties en de weinig inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. Gebaseerd op de 
conclusies uit hoofdstuk 3 bespreekt hoofdstuk 4 opties voor overheden en donoren om bij 
te dragen aan het uitbannen van extreme armoede en het realiseren van een inclusieve 
ontwikkeling.
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2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van economische groei, armoede en ongelijkheid 
in Sub-Sahara Afrika in de afgelopen twintig jaar. Doel is om meer zicht te krijgen op de 
wijze waarop de economische groei zich heeft vertaald in een daling van de armoede en 
welke rol veranderingen in de ongelijkheid daarbij hebben gespeeld.

Paragraaf 2.2 start met een korte schets van de ontwikkeling van economische groei en 
armoede. De paragraaf hanteert daarbij, zoals vaak gebruikelijk is, met het meest 
gehanteerde armoedebegrip, de inkomensarmoede, of preciezer: inkomensarmoede zoals 
gemeten aan de hand van de consumptie van huishoudens. Armoede omvat echter veel meer 
dan inkomen of consumptie alleen: vaak is het ook de gebrekkige toegang tot water, 
elektriciteit, onderwijs of gezondheidszorg. Paragraaf 2.3 gaat in op deze multidimensionale 
armoede. De daarop volgende paragraaf (2.4) onderzoekt hoe de ongelijkheid zich in de vijf 
landen heeft ontwikkeld. Het hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting (2.5).

Uit de data komt geen eenduidig beeld naar voren: landen met de hoogste economische 
groei kennen zowel de hoogste (Rwanda) als de laagste (Ethiopië) ongelijkheid; in het land 
met de laagste groei (Senegal) daalde de armoede substantieel. Het land met de grootste 
daling van de ongelijkheid (Burkina Faso) had niet de hoogste daling van de armoede.  
De economische groei en ongelijkheid in Uganda zijn vergelijkbaar met die in buurland 
Tanzania, maar toch was de daling van de armoede groter in Uganda. Multidimensionale 
armoede is wel het laagst in de landen met het hoogste inkomen van de zes (Senegal en 
Tanzania). In de meeste landen daalde de multidimensionale armoede meer dan de 
inkomensarmoede. Senegal is daarop een uitzondering.

2.2 Ontwikkeling van economische groei en armoede

De economische ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika sinds 1960 is ruwweg in drie perioden in 
te delen: economische groei tot aan de eerste oliecrisis (1973), stagnatie en terugval tot aan de 
eeuwwisseling en herstel en hoge economische groei daarna (zie ook Ndulu et al., 2008; 
McKay, 2017). Factoren die een rol speelden bij de stagnatie zijn de internationale oliecrises 
(1973 en 1979), verslechtering van de ruilvoet door daling van de vraag naar grondstoffen, 
slecht economisch beleid en management van genationaliseerde ondernemingen (Zamfir, 
2016), verwaarlozing van de landbouw, roofbouw door de eigen elite (bv DRC en de Centraal 
Afrikaanse Republiek), oorlogen en interne conflicten (Prunier, 2008; Arndt et al., 2016; 
Williams, 2016), de verwoestende effecten van de HIV/Aids crisis, de schuldenproblematiek en 
de negatieve effecten van de structurele aanpassingen die IMF en Wereldbank eisten in ruil 
voor verdere steun. Deze periode werd verder gekenmerkt door structurele handelstekorten 
en een verslechtering van de fysieke en sociale infrastructuur.
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In veel Afrikaanse landen zette vanaf de tweede helft van de jaren negentig het herstel in. 
Dit werd vooral na de eeuwwisseling zichtbaar in groeicijfers van 6-8% per jaar.11 Verklaringen 
voor de groeispurt zijn onder meer de verbetering van het economisch beleid, de 
grondstoffenhausse (vanaf 2002), versterking van de landbouw, buitenlandse hulp, een grote 
vermindering van de schuldenlast door kwijtschelding en technologische ontwikkelingen (mn 
mobiele telefonie en internet) (zie ook Radelet, 2010; Thorbecke 2015; Nissanke, 2017a; Zamfir, 
2016; UNDP, 2017). Kenmerkend zijn verder de urbanisatie en, mede gevoed door de MDG’s, 
investeringen in sociale sectoren en vooruitgang op indicatoren hiervoor. Ook speelde de 
beëindiging of vermindering van conflicten een rol (waaronder Ethiopië, Eritrea, Somalië, 
Sudan, Uganda, Rwanda, Liberia en Sierra Leone).

Figuur 2.1 Gemiddelde economische groei in Afrika

Gemiddelde groei BBP per capita
-1% 8%

Bron: WDI (data 1997-2016).

11 Zoals uitgebreid aangegeven in hoofdstuk 1 zijn de betrouwbaarheid en precisie van cijfers over 
economische groei, armoede en ongelijkheid een probleem in Afrika (zie ook Devarajan, 2011; Jerven, 
2013 en Zamfir, 2016). Landen als Ghana (2010), Nigeria, Kenia en Uganda (2014) hebben in de afgelopen 
jaren het nationaal inkomen opnieuw geschat, met een aanzienlijke verhoging van het nationaal 
inkomen als resultaat (bijvoorbeeld 25% voor Kenia en 13% voor Uganda. Ghana bereikte er in een klap 
de status van (lager) middeninkomensland mee (IOB, 2013). In deze gevallen heeft de herberekening 
vooral geleid tot aanpassingen van de omvang van de dienstensector.



Ontwikkeling van economische groei, armoede en ongelijkheid

| 35 |

Een element dat in de discussie minder aandacht krijgt is de rol van de publieke uitgaven. 
In de jaren tachtig en negentig moesten overheden sterk bezuinigen onder invloed van 
eisen van het IMF en de Wereldbank en een hoge schuldenlast. Vanaf het einde van de jaren 
negentig kwam een verlaging van deze schuldenlast in zicht (HIPC I en II), waarbij 
investeringen in de sociale sectoren juist een voorwaarde werden om in aanmerking te 
komen voor schuldverlichting. Donoren combineerden de schuldverlichting met algemene 
begrotingssteun, die een impuls gaf aan uitgaven in sociale sectoren (IOB, 2012). 
Verschillende auteurs (o.a. Radelet, 2010; Bates et al., 2013; Fosu, 2017) noemen ook de 
verbetering van de kwaliteit van het bestuur, democratisering en een verbeterde 
verantwoording naar de eigen bevolking en het ontstaan van een nieuwe generatie van 
ondernemers en politieke leiders als een determinant van de economische ontwikkeling.

De snelst groeiende landen kenden niet noodzakelijkerwijs de grootste politieke 
hervormingen; het waren veelal wel landen waar de productie en export van grondstoffen 
aan belang toenam zoals Nigeria, Angola en Tsjaad). Figuur 2.2 geeft een indicatie van de 
invloed van de invloed van de grondstoffenhausse. De figuur laat zien hoe olie-exporterende 
landen tussen 2002 en 2009 de hoogste groeicijfers bereikten. De omvangrijke Nigeriaanse 
economie is in deze cijfers dominant, maar ook andere olie-exporterende landen hadden 
vergelijkbare groeicijfers. Angola had tot 2009 de hoogste groei in de regio (Lanjouw et al., 
2018), maar werd hard geraakt door de financiële crisis en de terugval van de vraag naar olie 
vanuit China. De groep van opkomende economieën (zie bijlage 1 en Radelet, 2010) kende, met 
uitzondering van Zuid-Afrika, een vergelijkbare ontwikkeling. Ook hier speelde bij een 
aantal landen de grondstoffenhausse een rol, zoals bij Mozambique (olie en gas), Tanzania 
(goud en andere mineralen), Zambia (koper) en Burkina Faso (goud). Maar ook landen 
zonder veel eigen grondstoffen, zoals Ethiopië, Uganda en Rwanda haalden hoge 
groeicijfers. Een aantal landen bleef achter bij deze ontwikkeling. Hieronder vallen vooral 
fragiele staten als DRC, Burundi, Centraal-Afrika, Niger en Eritrea. Bij een aantal van hen 
(waaronder DRC, Ivoorkust en Niger) zet de laatste jaren het economisch herstel in. 
Als groep hebben zij sinds 2011 de hoogste groeicijfers in Sub-Sahara Afrika.

Het blijkt dat de economische groei vaak hoog was in post-conflictlanden die in stabieler 
vaarwater belandden. Landen die een conflict achter de rug hebben, maken bij de 
wederopbouw vaak een snelle groei door (Cramer en Chang, 2015). Dit geldt voor vier van de 
zes landen met de hoogste economische groei in de periode 1995-2010: Ethiopië, 
Mozambique Rwanda en Uganda.12 Ethiopië maakt vanaf 2004 een spectaculaire ontwikkeling 
door, met groeicijfers die tot de hoogste ter wereld behoren.13 De overheid stimuleerde de 
ontwikkeling van het land met investeringen in de infrastructuur, zowel in wegen als in 
stuwdammen en hydro-elektrische energie (Dercon, 2010; Stifel en Woldehanna, 2016; 
Wereldbank, 2016). Het land zette in op de expansie van de landbouw en een diversificatie 
van de export (met recenter onder meer groei van de tuinbouw en bloemensector). Dit 

12 Mozambique profiteerde ook van de vondst van olie, gas en mineralen.
13 De groeicijfers van het IMF en de Wereldbank zijn structureel lager dan de nationale cijfers. Voor de 

periode 2000/2001 – 2010/2011 rapporteerde het nationale statistisch bureau een groei van gemiddeld 
11%. Het IMF kwam uit op een cijfer van 8%. 
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droeg bij aan een verviervoudiging van de export tussen 2004 en 2011 (Cramer en Chang, 
2015).14 Daarnaast hadden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg een effect op de 
economische groei in recente jaren (Batu, 2016). 

Figuur 2.2 Ontwikkeling van de economische groei in Sub-Sahara Afrika*
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* Driejaarsgemiddelden (m.u.v. 2016). Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de landen.

In Rwanda zette de economische groei in na de genocide van 1994, die had geleid tot een 
vrije val van de economie. Het land bereikte vrijwel onafgebroken hoge groeicijfers van 
gemiddeld bijna 8% per jaar. De overheidsuitgaven, gevoed door buitenlandse hulp, 
vormden een motor van de economische ontwikkeling, naast een gunstig economisch 
beleid (McKay en Verpoorten, 2016; Diao en McMillan, 2017). Volgens verschillende auteurs 
was Rwanda succesvol omdat de overheid actief de ontwikkeling van de private sector 
bevorderde en de meest negatieve vormen van rent-seeking onder controle wist te houden 
(Booth en Golooba-Mutebi, 2012). De private sector kent echter nog vele beperkingen met 
een grote invloed van het leger. Daarbij scoort Rwanda weliswaar bevredigend op 
Wereldbank-indicatoren voor de effectiviteit van het bestuur, maar minder goed op 
indicatoren voor democratie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke 
organisatie.15 

14 De auteurs noemen ook de weerstand die het land bood aan de adviezen van het IMF om de economie 
sneller open te stellen voor buitenlandse ondernemingen.

15 Qua corruptiebestrijding steekt het land op verschillende indices (waaronder die van Transparency 
International) gunstig af tegen andere Afrikaanse landen, al zijn er ook kritische geluiden (onder meer 
van de Bertelsmann Stiftung).
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Ook in Uganda hebben burgeroorlog en interne conflicten lange tijd een negatieve invloed 
uitgeoefend op de sociaaleconomische ontwikkeling. Mede dankzij het herstel van de vrede 
in 1986, het gevoerde economisch beleid en de steun van donoren, behoorde Uganda in de 
jaren negentig tot de snelst groeiende economieën in Afrika (Kasakende and Tingi-Ego, 
2008; Radelet, 2010; Kuteesa et al., 2010). Het land wist deze economische groei in het 
decennium daarna goed te handhaven. De vrede in het noorden van het land vanaf 2006 na 
het vertrek van beruchte Verzetsleger van de Heer van Joseph Kony, de versterkte regionale 
markten voor landbouwgewassen en gunstige weersomstandigheden droegen hieraan bij 
(Ssewanyana et al., 2011). 

Hoewel stabieler dan de bovengenoemde landen heeft ook Burkina Faso tussen de 
onafhankelijkheid en het midden van de jaren negentig een periode gekend van 
economische achteruitgang (Savadogo et al., 2004; PNDES, 2016). Sindsdien doet de 
republiek het in economisch opzicht beter dan andere landen in de West-Afrikaanse regio 
(IOB, 2016). Over de periode 2000-2016 bedroeg de economische groei gemiddeld 5,5%.16 
Deze groei was vooral een gevolg van de uitbreiding van de overheidssector, mogelijk 
gemaakt door buitenlandse hulp, de mijnbouw (vanaf 2007) en uitbreiding van enkele 
diensten (communicatie, transport en bankwezen) (IMF, 2014; Wereldbank, 2017). De 
uitbreiding van de publieke sector heeft tussen 2005 en 2013 voor ongeveer 1/3 deel 
bijgedragen aan de economische groei (Wereldbank, 2017). Deze groei werd aanvankelijk 
vooral gestimuleerd door gunstige katoenprijzen en toegenomen buitenlandse hulp en 
later, vanaf 2007 een sterke groei van de goudexport. Het macro-economisch beleid, een 
verbeterd functioneren van overheidsinstellingen, buitenlandse hulp en investeringen in 
infrastructuur en onderwijs droegen bij aan de groei (IMF, 2014). 

Tanzania bereikte na twee decennia van stagnatie vanaf de eeuwwisseling een economische 
groei van gemiddeld 7% per jaar, waarmee het land tot de snelst groeiende economieën in 
Afrika behoort (Utz, 2008; Radelet, 2010; Arndt et al., 2016; IOB, 2016). De economische 
hervormingen in de jaren negentig en het daarna gevoerde macro-economisch beleid 
vormden daarvoor een basis (Robinson et al., 2011; IOB, 2016). Daarna gaven 
overheidsuitgaven (gevoed door buitenlandse hulp) en particuliere investeringen, vooral in 
de mijnbouw, een impuls aan de economische ontwikkeling (Robinson et al., 2011; Wuyts 
en Kilama, 2014a; ESFR en UNDP, 2015).17 In de export is het aandeel van grondstoffen sterk 
toegenomen.18 

16 Vanaf 2013 zijn de groeicijfers fors lager dan in de jaren daarvoor. Oorzaken zijn dalende goud- en 
katoenprijzen, politieke onrust, de politieke situatie in Mali en de impact van de Ebola-crisis (IMF, 2015; 
AfDB, 2015). Dalende inkomsten dwongen de overheid de uitgaven te verminderen, wat een negatieve 
invloed had op de overheidsinvesteringen.

17 Belangrijkste grondstoffen zijn ijzer, steenkool, diamant, Tanzanite, nikkel, uranium, gas en vooral 
goud. Tanzania is na Zuid-Afrika en Ghana het derde goud producerende land.

18 Bij de grondstoffen gaat het vooral om uitvoer naar China. China is nu de tweede handelspartner na 
India (ECA, 2016).
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Figuur 2.3 Ontwikkeling inkomen per hoofd van de bevolking 2000-2016*
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*  GNI, op basis van constante prijzen in USD; indexcijfers (2000=100). Voor Ethiopië gebaseerd op groei 
BBP per capita.

Bron: Wereldbank (WDI).

Senegal behoort tot de meest stabiele landen in Sub-Sahara Afrika. Een uitzondering daarop 
is het periodiek oplaaiende geweld in de zuidelijke provincie Casamance, waar de 
separatistische Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) sinds 1982 
voor onafhankelijkheid strijdt. Het geweld en de slechte publieke voorzieningen hebben er 
bijgedragen tot een uittocht naar Dakar en andere steden. Net als in veel andere landen in 
Sub-Sahara Afrika kent Senegal, mede ook door bodemerosie en klimaatverandering een 
belangrijke migratie van het platteland naar de steden. Ongeveer een kwart van de 
bevolking leeft in de hoofdstad Dakar. Ondanks de relatieve stabiliteit behoort het land 
sinds 2001 weer tot de minst ontwikkelde landen. De economische groei per hoofd van de 
bevolking bleef, met een gemiddelde van 1,4% voor de periode 2000-2016, wat achter bij die 
van veel andere Afrikaanse landen (ruim 2%). Maar ondanks hoge prijzen van olie en 
voedsel daalde de extreme armoede, van 55% in 2001 tot 47% in 2011, vooral ook dankzij 
omvangrijke buitenlandse hulp en geld overmakingen van Senegalezen in het buitenland 
(vooral Europa). Deze laatste bedragen inmiddels circa 15% van het nationaal inkomen en 
zijn daarmee omvangrijker dan ontwikkelingshulp (ruim 5%) en directe buitenlandse 
investeringen (2-3%) samen. Economische groei droeg nauwelijks bij aan nieuwe 
werkgelegenheid. Door de hoge bevolkingsgroei loopt de (verborgen) werkloosheid op. 
Senegal kent relatief een iets omvangrijkere industrie dan andere landen met een 
vergelijkbaar inkomensniveau. Daarnaast is het toerisme belangrijk voor de economie. Na 
schuldverlichting in 2006 is de overheidsschuld in de afgelopen jaren weer sterk opgelopen 
(van 25% in 2007 tot 62% in 2016). Naast het creëren van werkgelegenheid staat het land 
voor de uitdaging om de financiële ruimte voor investeringen in sociale uitgaven en 
infrastructuur te vinden zonder de (buitenlandse) schuld verder op te laten lopen.
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Daling van de armoede blijft achter bij de economische groei
De armoede daalde in de meeste landen minder dan verwacht op basis van de economische 
ontwikkeling. In 1999 was 58% van de bevolking op het continent extreem arm; in 2013 was 
dat nog 41% (zie figuur 2.4). Door de bevolkingsgroei (van 46% in die periode) nam het aantal 
extreem armen toe (van 376 miljoen in 1999 tot 389 miljoen in 2013). Een op de drie extreem 
armen leeft in fragiele staten als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië, DRC of Burundi. 
In de fragiele staten woont 27% van de bevolking in Sub-Sahara Afrika. Twee derde van de 
extreem arme bevolking woont in de andere landen, zoals Nigeria, Ethiopië, Rwanda, Burkina 
Faso, Malawi of Tanzania.19 Volgens ramingen van de Wereldbank (Burt et al., 2014; Milante et 
al., 2016) zou bij ongewijzigd beleid in 2030 23% van de bevolking in fragiele staten extreem 
arm zijn. Dat zou dan ook betekenen dat 46%-67% van de extreem arme huishoudens in een 
van deze landen leeft.20 Kinderen vormen een kwetsbare groep. Volgens cijfers van UNICEF en 
de Wereldbank (2016) leefde in 2013 de helft van de kinderen en jongeren (tot 18 jaar) in 
Sub-Sahara Afrika in een extreem arm huishouden. 

Figuur 2.4 Ontwikkeling van de armoede in Sub-Sahara Afrika
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Bron: WDI (met interpolatie van missende jaren).

19 Hier gebaseerd op de lijst van fragiele staten van de Wereldbank, zie: http://www.worldbank.org/en/
topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations. Het Fund for Peace geeft een 
alternatieve index, met 11 verschillende groepen, variërend van “very sustainable” tot “very high alert)”. 
Afrikaanse landen komen niet voor bij de drie meest stabiele groepen. Mauritius scoort het hoogst. 
Zuid-Sudan het laagst, gevolgd door Somalië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bijlage 3 geeft een 
uitsplitsing van armoede op basis van deze categorisering.   

20 Het cijfer is sterk afhankelijk van de vraag welke landen tot de fragiele staten worden gerekend. Milante 
et al. (2016) rekenen in het cijfer van 67% bijvoorbeeld ook Nigeria mee. Zie ook: http://www.
worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview En: https://www.oecd.org/dac/governance-
peace/conflictfragilityandresilience/docs/List%20of%20fragile%20states.pdf

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
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Een groot deel van de bevolking leeft op een consumptieniveau net boven de armoedegrens 
van USD 1,90 per dag. Een kleine inkomensschok, bijvoorbeeld veroorzaakt door droogte, 
watersnood of een mislukte oogst, kan direct leiden tot terugval in (extreme) armoede (Arndt 
et al., 2016; IOB 2016; Lanjouw et al., 2018). Bij de iets ruimere grens van USD 3,20, blijkt nog 
67% van de bevolking arm (tegenover 78% in 1999). Daarbij heeft 85% van de bevolking een 
consumptieniveau dat lager is een koopkracht die overeenkomt met USD 5,50 per dag in de 
Verenigde Staten.

Omgekeerd blijkt de armoedekloof flink gedaald: in 1999 had de extreem arme bevolking een 
inkomen dat gemiddeld 26% beneden de armoedegrens van USD 1,90 lag; in 2013 was dit 
teruggelopen tot 16%. Voor de ruimere armoedegrens van USD 3,20 (de armoedegrens voor 
lagere midden-inkomenslanden) is dat een daling van 44% naar 32%. De armoede-index, 
gedefinieerd als de vermenigvuldiging van het percentage van de bevolking dat leeft onder de 
armoedegrens van USD 3,20 vermenigvuldigd met de armoedekloof is teruggelopen van 34 in 
1999 tot 21 in 2013. Dit betekent een daling van de armoede met 38%. Armoedecijfers zijn nu 
nog vooral hoog in Zuid-Oost Afrika, Centraal Afrika en grote delen van West-Afrika.21 In 
verhouding tot het inkomen is de armoede vooral hoog in Mozambique, Nigeria en DRC. In 
Ghana is de armoede omgekeerd relatief laag. Dit laatste is opvallend, omdat de ongelijkheid 
er relatief hoog is (zie paragraaf 2.4). 

Figuur 2.5 Armoede in Sub-Sahara Afrika
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Percentage arm bij een armoedegrens van USD 3,20; de armoede-index = % huishoudens * armoedekloof.  
Bron: WDI.

21 Voor de Hoorn van Afrika ontbreken cijfers, met uitzondering van Ethiopië.
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De relatief beperkte daling van de (extreme) armoede betekent dat voor Sub-Sahara Afrika de 
groei elasticiteit van armoede laag is (Wereldbank, 2013; Arndt et al., 2016; Page en Shimeles, 
2015; Ravallion, 2016; UNDP, 2017). Deze bedraagt -0,7, tegenover -2,0 voor andere 
ontwikkelingslanden (Wereldbank, 2013). Waar in andere landen een economische groei van 
1 procent leidt tot een daling van de armoede met 2,0 procent, is dit voor Sub-Sahara Afrika 
niet meer dan 0,7 procent (zie ook figuur 2.6). Oorzaken zijn naast de hoge bevolkingsgroei, 
hoge armoedecijfers in de uitgangssituatie en een hoge ongelijkheid, zowel in kansen als in 
uitkomsten (inkomen) een hoge intensiteit van de armoede (Fosu, 2015 en 2017; Watkins en 
Quattri, 2016). In Zambia, Ivoorkust en Malawi ging de economische groei gepaard met een 
stijging van de armoede, wat tot uitdrukking komt in een hogere inkomensongelijkheid. 
Rwanda en Ethiopië compenseerden een hoge economische groei een relatief lage groei 
elasticiteit van de armoede.22 Armoedecijfers zijn desalniettemin in beide landen nog steeds 
hoog. Ethiopië is na China, Nigeria, Bangladesh en Indonesië, het land waar de meeste 
mensen in armoede leven. In Rwanda leefde in 2010 ongeveer 80% van de bevolking in 
armoede en ongeveer 60% in extreme armoede (Wereldbank, 2015).

Ghana, Senegal en Uganda zijn omgekeerd landen waar de procentuele daling van de 
armoede groter was dan de economische groei (Wereldbank, 2016; McKay, 2017). In Uganda 
was dit vooral een gevolg van de stijging van het inkomen uit de landbouw. Tussen 2006 en 
2012 droegen gunstige regenval en hoge prijzen voor twee derde bij aan de inkomens stijging 
van het inkomen uit gewassen van de armste 40%. Ook leverden sociale programma’s van de 
overheid een bijdrage aan de daling van de armoede. De overheids uitgaven namen, mede 
dankzij steun van donoren, toe van 19% van het nationaal inkomen aan het begin van de jaren 
negentig tot 32% in 2008/2009. Dit gaf een impuls aan de economische groei (Ssewanyana et al., 
2011; Wereldbank, 2016). De extreme armoede daalde fors, van 64% in 1999 35% in 2012. 
Desalniettemin leeft nog altijd ruim een derde van de bevolking in extreme armoede. En nog 
eens dertig procent heeft een inkomen beneden de armoedegrens van USD 3,20.

22 In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van nationale armoedecijfers in plaats van die van de 
Wereldbank, die internationaal beter vergelijkbaar zijn. De nationale cijfers van Ethiopië en Rwanda 
laten een grotere daling van de armoede zien dan blijkt uit de cijfers van de Wereldbank.



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 42 |

Figuur 2.6 Relatie economische groei en armoedevermindering in Afrika
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Sinds het einde van het eerste decennium van deze eeuw hebben economische groei en 
vermindering van ongelijkheid een groter effect op de armoedecijfers in Sub-Sahara Afrika 
(Thorbecke en Ouyang, 2017). Tanzania is een voorbeeld. Tussen 2001 en 2007 combineerde 
het land een hoge economische groei met een vrijwel constante ongelijkheid en blijvend 
hoge armoedecijfers (Arndt et al., 2013; Bandara et al., 2014; Arndt et al., 2016; Magombeyi en 
Odhiambo, 2016; Adam et al., 2017).23 Een verklaring is dat de groei niet zozeer werd 
gestimuleerd door hogere consumptieve bestedingen, als wel door particuliere investeringen 
en overheidsbestedingen (Arndt et al., 2015). Voor de periode 2007-2012 is de invloed van de 
economische ontwikkeling op de armoedecijfers groter, wat ook tot uitdrukking komt in een 
lichte daling van de inkomensongelijkheid (Arndt et al., 2015). Ook in Burkina Faso daalden 
de nationale armoedecijfers aanvankelijk minder dan verwacht zou mogen worden op grond 
van de economische groei (Grimm et al., 2016; Wereldbank, 2017). Een verklaring hiervoor is 
het lage uitgangsniveau: veel huishoudens leefden te ver onder de armoedegrens, waardoor 
de economische groei en de vermindering van de ongelijkheid niet direct tot uitdrukking 

23 De daling van de armoede was mede ook teleurstellend, omdat volgens gegevens uit huishoudenquê-
tes veel huishoudens een inkomen hadden dicht bij de armoedegrens (Atkinson en Lugo, 2010).
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kwamen in lagere armoedecijfers.24 Sinds 2010 is een duidelijke daling van de armoede 
waarneembaar, al leven nog steeds meer dan 7,5 miljoen mensen in Burkina Faso onder de 
(extreme) armoedegrens. Een groot deel van de huishoudens leeft daar net boven, wat 
betekent dat kleine schokken, zoals een slechte oogst, snel leiden tot een significante 
stijging van het aantal arme huishoudens (Wereldbank, 2017).

Figuur 2.7 Ontwikkeling armoede 1990-2015
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* Arme bevolking als percentage van de totale bevolking. Nationale armoedecijfers.

Hoewel in een stedelijke omgeving de relatieve armoede schrijnend kan zijn, is de absolute 
armoede vooral een ruraal fenomeen. Meer dan tachtig procent van de arme huishoudens 
woont op het platteland en ruim de helft daarvan leeft van de voedselproductie voor eigen 
gebruik (Wereldbank, 2015). Tabel 2.1 laat voor de zes casestudielanden de verschillen zien 
tussen stedelijke en rurale armoede. De tabel maakt gebruik van nationale armoede-
definities, wat betekent dat de cijfers onderling niet vergelijkbaar zijn. Rwanda, Tanzania en 
Uganda hanteren relatief lage armoedegrenzen en Senegal een relatief hoge. De tabel geeft 
daarom ook de cijfers voor extreme armoede op basis van definitie van de Wereldbank 
(USD 1,90). Daarnaast bevat de figuur ook informatie over het gemiddeld inkomen per 
hoofd van de bevolking.25 

24 In 2003 hadden extreem arme huishoudens een inkomen dat gemiddeld 24% beneden de armoedegrens 
van USD 1,90 lag; voor de huishoudens met een inkomen beneden USD 3,10 was dat 42%. De Gini is minder 
gevoelig voor veranderingen in de uiteinden van de inkomensverdeling en meer voor het midden, maar 
dit speelt hier eigenlijk geen rol, omdat een groot deel van de bevolking, en dus ook het middensegment, 
arm is. Wel is het inkomensaandeel van de rijkste 20% afgenomen ten gunste van andere groepen. 

25 De laatste kolom corrigeert daarbij voor verschillen in de koopkracht van een dollar, zoals dat overigens 
ook gebeurt bij de berekening van armoedegrenzen voor een land.
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De tabel laat zien dat in alle zes de landen armoede op het platteland hoger is dan in de 
steden. De verschillen zijn desalniettemin groot: in Burkina Faso zijn op het platteland ruim 
driemaal zo veel mensen arm als in stedelijke gebieden; in Ethiopië is het verschil beperkt. 
In Tanzania verbeterden armoedecijfers vooral in Dar es Salaam, waar ook de economische 
groei was geconcentreerd (Wereldbank, 2015; IOB, 2016). De daling van de armoede was 
verder vooral het gevolg van een verschuiving van de landbouw naar andere activiteiten in 
rurale gebieden en van migratie naar secundaire steden. Van de groep die aan de armoede 
wist te ontsnappen bleef 30% actief in de landbouw en niet meer dan 15% deed dat door 
migratie naar de grote steden (Christiaensen et al., 2013; Christiaensen en Todo, 2014). 
Van extreem arme huishoudens in een stedelijke omgeving werkt de kostwinner in de 
laagproductieve dienstensector of is deze werkloos.

Tabel 2.1 Rurale en stedelijke armoede in zes landen

Nationale definities Wereldbank data

Hoofd-
stad

Stad* Platte-
land

Totaal Armoede-
grens 
USD 1,90

Armoede-
grens 
USD 3,20

GNI per 
capita 
(USD)

GNI per 
capita 
(USD, 
ppp)

Burkina 
Faso

10 14 48 40 44 76 640 1.680

Ethiopië 26 30 30 34 73 660 1.730

Rwanda 21 16 44 39 60 82 700 1.870

Senegal 33 57 47 38 68 950 2.480

Tanzania 4 22 33 28 47 79 900 2.740

Uganda 10 22 20 35 67 660 1.820

* Exclusief de hoofdstad voor Burkina Faso, Rwanda en Tanzania. 
Jaren: Burkina Faso: 2014, Ethiopië: 2010/2011, Senegal: 2010, Rwanda: 2013/2014, 
Tanzania: 2011/2012, Uganda: 2012. GNI per capita: 2016. 
Bron: WDI en Nationale Statistische Bureaus.
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2.3 Multidimensionale armoede

De voorgaande paragraaf beschreef de ontwikkeling van armoede zoals gemeten door 
inkomen of consumptie. Dit laat de relatie zien tussen economische ontwikkeling en 
mogelijkheden voor de armste bevolkingsgroepen om daar zelfstandig in te participeren. 
Tegelijkertijd is dit maar een deel van het verhaal: armoede is veel meer dan een laag 
inkomen of lage consumptie. Ook een gebrekkige toegang tot sociale voorzieningen en 
democratische structuren maakt hier deel van uit. Hier is ook sprake van een vicieuze cirkel 
(Perry et al., 2006): in een samenleving zonder goede economische en sociale infrastructuur 
hebben de meest kwetsbare groepen geen toegang tot de arbeidsmarkt of de financiering, 
zijn zij evenmin in staat om te lenen of geld te sparen voor investeringen of calamiteiten. 
Zij zijn niet in staat om te investeren in onderwijs en gezondheidszorg, wat leidt tot een 
slechte gezondheid en een gebrek aan vaardigheden, etc.

De index voor multidimensionale armoede (Multidimensional Poverty Index (MPI), ontwikkeld 
door Alkire en Foster (Alkire en Foster 2011; Alkire et al., 2015 en 2017; Alkire en Housseini, 
2017) probeert recht te doen aan de verschillende dimensies van armoede. De index 
combineert 3 dimensies (onderwijs, gezondheidszorg en de levensstandaard) en maakt 
gebruik van tien indicatoren.26 Op landenniveau is de index sterk gecorreleerd met 
indicatoren voor inkomensarmoede. Hij leidt wel tot hogere waarden voor een aantal 
landen in de Sahel (waaronder Niger, Ethiopië, Burkina Faso en Tsjaad) en lagere waarden 
voor Ghana en een aantal landen in Zuidelijk-Afrika (zie bijlage 3).   

In enkele landen is de multidimensionale armoede in de afgelopen jaren fors afgenomen. 
Alkire en Housseini (2017) noemen allereerst Rwanda en Ghana, gevolgd door Tanzania, 
Uganda, Mozambique, Ethiopië en Niger. Burkina Faso en Ethiopië hebben, ondanks alle 
verbeteringen, nog steeds een hoge MPI-score. In beide landen is vooral de multinationale 
armoede op het platteland hoog. In Burkina Faso is 84% van de bevolking arm op basis van 
de multidimensionale index. Voor rurale gebieden is dat zelfs 95%. In Ethiopië was de 
daling van de MPI-score vooral een gevolg van een vermindering van de intensiteit en veel 
minder van het percentage multidimensionaal arme huishoudens. Dit laatste cijfer daalde 
slechts in beperkte mate. In 2000 was ongeveer 94% van de Ethiopische bevolking arm 
worden volgens de MPI. Elf jaar later was dit nog ongeveer 86%.

26 Jaren onderwijs, onderwijsdeelname, kindersterfte, voeding, elektriciteit, drinkwater, sanitaire 
voorzieningen, vloeren, brandstof om te koken, en activa. Een persoon is multidimensionaal arm als 
deze op minimaal vier van deze indicatoren achtergesteld is. De auteurs meten daarnaast ook de 
intensiteit van de achterstelling (de mate van deprivatie). De multidimensionale armoede-index is het 
product van beide cijfers.
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Figuur 2.8 Multidimensionale armoede in Sub-Sahara Afrika
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Bron: Data OPHI (data ca. 2010-2012).

Bij de multidimensionale armoede-index zijn de verschillen tussen stad en platteland veelal groter 
dan dat het geval is voor inkomensarmoede (Alkire en Housseini, 2015). Dit is mede te verklaren 
door indicatoren als toegang tot elektriciteit, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen 
(zie figuur 2.9). Een probleem bij de investeringen in publieke en sociale voorzieningen is dat 
deze veelal in grote steden zijn geconcentreerd. Voor de zes onderzochte landen is de ongelijkheid 
tussen stad en platteland relatief laag in Rwanda. Een kenmerk van de ontwikkeling in Rwanda 
is dat de verbeteringen niet zijn beperkt tot de steden, maar grotendeels op het platteland 
zijn gerealiseerd (McKay and Verpoorten, 2016). In Rwanda daalde multidimensionale 
armoede tussen 2005 en 2010 van 83% van de bevolking tot 66%. Vrijwel alle indicatoren op 
de index hebben hieraan bijgedragen: onderwijs, gezondheidszorg, bezittingen en 
woonomstandigheden. Het overheidsbeleid droeg hier aan bij (McKay en Verpoorten, 2016). 
De regering voerde (verplicht) gratis basisonderwijs in, verbeterde de onderwijsinfrastructuur 
en verbeterde mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. Mede hierdoor is de onderwijs-
deelname hoog in vergelijking met omringende landen. In de gezondheidssector voerde  
de overheid een vorm van prestatiefinanciering en een verplichte verzekering in. Mede  
door deze maatregelen, maar ook door donor gefinancierde interventies, halveerde de 
kindersterfte tussen 2000 en 2010. De gemiddelde levensverwachting steeg spectaculair  
van 48 jaar in 2000 tot 67 jaar in 2015.
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Figuur 2.9 Verschillen in infrastructuur tussen stad en platteland (2015)*
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* Gegevens elektriciteit en verbeterd drinkwater: % huishoudens met toegang tot de voorziening. Voor de andere 
gegevens: steekproefgebied Afrobarometer waar de voorziening beschikbaar is.
Bron: WDI (elektriciteit en drinkwater; Sub-Sahara Afrika) en Afrobarometer (riolering, verharde weg en mobiele 
telefoon; Afrika).

Tabel 2.2 Multidimensionale armoede-index in zes landen

Nationaal Platteland Stad Platteland/stad

Burkina Faso 0.54 0.62 0.23 2.7

Ethiopië 0.56 0.64 0.23 2.8

Rwanda 0.35 0.37 0.20 1.9

Senegal 0.33 0.46 0.14 3.3

Tanzania 0.32 0.39 0.15 2.6

Uganda 0.37 0.41 0.13 3.2

Bron: OPHI, 2015.

De cijfers voor Tanzania zijn vergelijkbaar met die voor Rwanda. Ook in Tanzania leeft 
volgens de meest recente gegevens 2/3 van de bevolking onder de multidimensionale 
armoedegrens. Dit cijfer is niet alleen beduidend hoger dan de nationale armoededefinitie 
(28%), maar ook dan de internationale definitie voor extreme armoede (USD 1,90, 47%). 
Maar terwijl de armoede gemeten in termen van gezinsconsumptie tussen 2000 en 2010 
slechts licht daalde, verbeterden verschillende andere welvaartsindicatoren voor het armste 
deel van de bevolking significant (zie figuur 2.10 en Arndt et al., 2014; Alkire et al., 2014). 
Een verklaring is dat in het eerste decennium van deze eeuw overheidsbestedingen, mede 
mogelijk gemaakt door buitenlandse hulp, een motor van de groei vormden en dat de 
consumptieve (particuliere) bestedingen daarbij achterbleven (Banadara et al., 2014). 
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Tussen 2001 en 2007 verviervoudigden de overheidsuitgaven per capita voor de sociale 
sectoren (Atkinson en Lugo, 2009). Investeringen van overheid en donoren in het onderwijs 
en de gezondheidszorg en hadden positieve gevolgen voor deze sectoren en daar 
profiteerden ook de armere kwintielen van (IOB, 2012). De ongelijkheid in 
onderwijsdeelname is aanzienlijk afgenomen door de afschaffing van de verplichte 
schoolbijdragen aan het begin van de eeuw (Maliti, 2016).

Veranderingen in multidimensionale armoede zijn op nationaal niveau ook terug te vinden 
in de Human Development Index (HDI), de index van de menselijke ontwikkeling zoals 
wordt bijgehouden door het UNDP.27 In de periode 1990-2000 bleef Sub-Sahara als geheel 
op deze index sterk achter bij Azië en Latijn-Amerika. Overheidsbezuinigingen als gevolg 
van de schuldenlast en structurele aanpassingsprogramma’s vormden daarvoor een 
verklaring. Onder invloed van de economische groei en de MDG’s verbeterde de HDI tussen 
2000 en 2010 aanzienlijk. Zowel de inkomensstijging, als de verbetering van de toegang tot 
het onderwijs, maar vooral de gestegen levensverwachting hebben hierin een rol gespeeld. 
Sub-Sahara Afrika blijft desalniettemin achter bij de stijging van de HDI in Azië, dat in de 
periode 1990-2000 het gat met Sub-Sahara Afrika sloeg.

Figuur 2.10 Ontwikkeling Human Development Index 1990-2015
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Bron: UNDP.

27 Deze index van de menselijke ontwikkeling bevat net als de MPI naast het inkomen ook indicatoren 
voor gezondheid (levensverwachting) en onderwijs. Een verschil is dat het om een index van geaggre-
geerde (nationale) indicatoren gaat.
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Figuur 2.11 geeft de ontwikkeling van de HDI weer voor de zes casestudielanden. 
Gemeten vanaf 2000 is van de zes hier onderzochte landen de HDI het meest toegenomen 
in Rwanda, Ethiopië en Tanzania. Zij behoren ook tot de landen waar de multidimensionale 
armoede-index het meest verbeterde. Zoals ook genoemd bij de index voor 
multidimensionale armoede de MPI was dit in Tanzania niet zozeer een gevolg van de 
inkomensverbetering, als wel van de stijging van de gemiddelde levensverwachting (van 
50 jaar in 2000 tot 65 jaar in 2014) en het aantal jaren onderwijs (van 3,6 jaar in 1990 tot 
5,1 jaar in 2014). We zien hier ook een verschil met Uganda: terwijl in Uganda armoedecijfers 
sterker verbeterden dan in Tanzania, steeg vanaf 2003 de HDI meer in Tanzania dan in 
Uganda. Ook Senegal had, net als Uganda, een sterke daling van de inkomensarmoede, 
maar boekte minder vooruitgang op de niet-monetaire indicatoren, zoals tot uitdrukking 
komt in de MPI en HDI (McKay, 2017). 

Figuur 2.11 Ontwikkeling Human Development Index in zes landen
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De lage score van Burkina Faso op HDI-index laat zien dat het land nog een lange weg te gaan 
heeft. In 2015 hadden alleen Tsjaad, Niger en de Centraal-Afrikaanse Republiek lagere scores. 
De HDI-index verbetert wel sinds de eerste meting voor dat land in 2005, maar in het huidige 
tempo duurt het nog 20 jaar voor het land het huidige gemiddelde (mediane) niveau bereikt. 
De verbetering is ook niet zozeer een gevolg van de inkomensstijging, als wel van de hogere 
levensverwachting (van 54 jaar in 2005 tot 59 jaar in 2015) en een verhoging van het verwachte 
aantal jaren onderwijs (van 3,5 jaar in 2000 tot 4,7 jaar in 2005 en 7,5 jaar in 2012). 
De levensverwachting is gestegen dankzij de betere gezondheidszorg, toegang tot verbeterde 
drinkwater faciliteiten en sanitaire voorzieningen. Ondervoeding en kindersterfte zijn 
echter nog steeds hoog (Grimm et al., 2016). Ook het onderwijs kent nog grote uitdagingen. 
Ondanks alle vooruitgang is de onderwijsdeelname laag in vergelijking met andere landen 
in Sub-Sahara Afrika. Vooral door de lage onderwijsindex behoort Burkina Faso sinds de 
start van de metingen voor dat land tot de tien landen met de laagste HDI. 

2.4 Ongelijkheid

In veel landen in Sub-Sahara Afrika is de inkomensongelijkheid hoog: tien van de 19 meest 
ongelijke landen in de wereld liggen in Afrika (UNDP, 2017). De spreiding is groot (zie figuur 
2.12). Zuid-Afrika heeft de hoogste ongelijkheid met een Gini van 0,63 (in 2011); het veel 
kleinere Sao Tomé en Principe had in 2010 de laagste waarde (0,31). Het is lastig om 
duidelijke patronen te onderscheiden, al valt wel de grote ongelijkheid in zuidelijk Afrika 
op, naast de Centraal-Afrikaanse Republiek (Lanjouw et al., 2018). Daar staat een relatief 
lage ongelijkheid voor de Sahel regio tegenover, met uitzondering van Tsjaad. Naast de 
Sahel is ook Tanzania relatief gelijk, een effect van de politiek onder Nyerere (Collier, 2009). 
In Tanzania bedroeg het inkomen van de armste 20% gemiddeld minder dan 300 dollar; 
voor de rijkste 20% was dat bijna 1.800 dollar (op jaarbasis). In een volledig egalitaire 
samenleving zou het inkomen van de armste 20% bijna 800 dollar hebben bedragen. 
Op basis van koopkrachtpariteiten is dat ongeveer 2.400 dollar (netto per jaar). Vergelijken 
we de landen in Sub-Sahara Afrika, dan blijkt dat, na controle voor het inkomen, landen 
met een procentpunt lagere ongelijkheid een armoede hebben die gemiddeld 0,5-0,6 
procentpunt lager is. Anders geformuleerd: een land als Rwanda zou de armoede met bijna 
10 procentpunt kunnen terugbrengen als het er in zou slagen de inkomensongelijkheid op 
het niveau van Ethiopië of Burkina Faso te brengen.
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Figuur 2.12 Ongelijkheid in Afrika
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Linker figuur: Gini; rechterfiguur inkomen armste 20%/inkomen rijkste 20%. 
Bron: Wereldbank (WDI) en UNDP (2017).

Er bestaat een negatief verband tussen ongelijkheid en het niveau van economische 
ontwikkeling, zoals gemeten met het inkomen per hoofd van de bevolking of de index van 
de menselijke ontwikkeling, en ongelijkheid (zie bijlage 3).28 Voor Sub-Sahara Afrika blijken 
daarentegen landen met de hoogste inkomens (in Zuidelijk Afrika) ook de hoogste 
ongelijkheidscijfers te hebben. Omgekeerd gaat in de Sahel en de Hoorn van Afrika een laag 
ontwikkelingsniveau gepaard gaat met een relatief beperkte ongelijkheid. Landen met een 
hoge ongelijkheid zijn relatief vaak landen die rijk zijn aan grondstoffen (vooral olie), terwijl 
landen waar de landbouw belangrijker is veelal minder ongelijk zijn (Khan et al., 2016,  
zie ook figuur 2.13). Landen waar tussen 1990 en 2013 landbouwgewassen een omvangrijk 
aandeel in de economie hadden waren beter in staat om de armoede te verminderen dan 
landen die sterk afhankelijk waren van grondstoffen. Landen als Mali, Burkina Faso en 
Tanzania lijken uitzonderingen in de figuur, maar dat zijn eigenlijk vooral nog 
landbouweconomieën, waar de grondstoffenproductie (vooral goud) sinds enkele jaren een 
hoge vlucht heeft genomen. In Tanzania droeg dit bij aan een oplopende ongelijkheid. 

28 Voor deze analyse hebben we gebruik gemaakt van de database van Alkire et al., 2015.
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Figuur 2.13 Typering van Afrikaanse economieën naar grondstoffenproducenten en 
landbouweconomieën
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Bron: gebaseerd op Radelet, 2010; Khan et al., 2016; OEC.

De door Khan et al. genoemde relatie sluit aan bij de grondoorzaken van ongelijkheid die 
het UNDP (2017) noemt:
1. een sterk dualistische economische structuur, met concentratie van de werkgelegenheid in de 

grondstoffensector, een beperkt aantal multinationale ondernemingen en de 
overheidssector en waarbij het grootste deel van de bevolking een inkomen verdient uit 
de subsistentie landbouw en informele diensten. Zambia, Angola en ook Tsjaad zijn 
hiervan voorbeelden;

2. een hoge concentratie van fysiek (vermogen) en menselijk kapitaal (een kleine goed opgeleide 
groep een overgrote meerderheid zonder toegang tot kwalitatief goed onderwijs). 
Zuid-Afrika is hiervan een voorbeeld (Leibbrand et al., 2016).

3. een beperkte capaciteit van de overheid om het (primair) inkomen te herverdelen (beperkte 
belastingcapaciteit, een stedelijke bias, een grote gender ongelijkheid): de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Togo zijn hiervan voorbeelden.
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Uit onderzoek blijkt verder dat bij een grote ongelijkheid in de uitgangssituatie de 
inkomenselasticiteit van de armoede veelal laag is (Ravallion, 1994 en 2015; Fosu 2009; 
UNDP 2017). Een hoge economische groei gaat dan niet gepaard met een substantiële 
vermindering van de armoede. In Sub-Sahara Afrika draagt de hoge ongelijkheid bij aan 
relatief hoge voedselprijzen, wat leidt tot hogere armoedeniveaus (Gelb en Diofasi, 2015).
 
Net zoals voor armoede een vicieuze cirkel bestaat tussen gebrekkige mogelijkheden om een 
inkomen te verwerven en een laag inkomen, zo is ook een ongelijke verdeling van inkomen 
en welvaart een symptoom van onderliggende ongelijkheden in toegang: toegang tot 
gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt, financiën, enz. Ongelijke kansen beïnvloeden het 
inkomen negatief en vice versa. Ongelijkheid in kansen kan worden veroorzaakt door sociale 
uitsluiting, veelal op basis van etniciteit, religie, regio, cultuur, geslacht, leeftijd of handicap 
(Handley et al., 2009; UNDP, 2013; UNDP, 2017). Daarbij levert empirisch onderzoek steeds 
meer aanwijzingen dat een hoge ongelijkheid een negatieve invloed uitoefent op de 
economische ontwikkeling in lage inkomenslanden: landen met een zeer scheve 
inkomensverdeling hebben lagere en minder duurzame groeicijfers (Bourguignon, 2004 en 
2015; Birdsall, 2005; Easterly, 2007; Ortiz en Cummings, 2011; Stiglitz, 2012; Ostry et al., 2014; 
Cingano, 2014; IMF, 2015; Dabalen et al., 2015; Nissanke, 2017a). Ongelijkheid leidt tot 
slechtere gezondheids- en sociale resultaten, resulterend in lagere arbeidsproductiviteit en 
economische groei (Easterly, 2007; Grimm, 2011; Molina et al., 2011; Stiglitz, 2012). Bovendien 
ondermijnt ongelijkheid de maatschappelijke consensus die nodig is voor hervormingen en 
heeft deze een negatief effect op investeringen. Het draagt bij aan een afname van de sociale 
cohesie en leidt tot sociale en politieke spanningen en conflict (UNDP, 2017). Het waarborgen 
van gelijke kansen vergroot de economische dynamiek en heeft daarom op de lange termijn 
een positieve impact op de economie als geheel (Wereldbank, 2015).

Lanjouw et al. (2018) onderzochten hoe de (inkomens-) ongelijkheid zich vanaf het einde van 
de jaren negentig heeft ontwikkeld in Sub-Sahara Afrika. Zij concluderen dat de toegenomen 
ongelijkheid – met een stijging van de Gini van 0,52 in 1993 tot 0,56 in 2008 (AFDB, 2018) 
– vooral het gevolg is van het uit elkaar groeien van de gemiddelde inkomens van landen en 
niet van een toenemende ongelijkheid binnen landen. Het is lastig om trends te onderscheiden 
voor groepen landen, al lijkt de ongelijkheid vooral toegenomen in Zuidelijk-Afrika en 
Oost-Afrika (maar ook Ghana en de Ivoorkust) en afgenomen in een aantal landen in de Sahel. 
Een volgende conclusie is dat in landen waar de armoede toenam, dit veelal ook gepaard ging 
met een oplopen van de ongelijkheid. Het blijkt verder lastig om voor de korte termijn een 
patroon te herkennen: naast landen waar de Gini duidelijk toenam, zijn er ook landen waar 
deze daalde. Het aantal factoren dat hierbij een rol speelt is groot. 

Ook voor zes casestudielanden laat de ontwikkeling in de tijd geen duidelijk patroon zien. 
Voor Rwanda valt de hoge ongelijkheid op, niet alleen in de onderstaande figuur, maar ook 
regionaal. Hoewel de cijfers niet zo extreem zijn als in zuidelijk Afrika, is de verdeling van de 
welvaart er aanzienlijk ongelijker dan in de buurlanden. Net als in andere landen is de 
ongelijkheid in stedelijke gebieden hoger dan op het platteland. Ook is er een grote 
genderongelijkheid: vrouwen verdienen substantieel minder dan mannen met hetzelfde 
beroep; ook zijn de effecten van onderwijs en ervaring op het inkomen voor vrouwen een 
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stuk lager dan voor mannen (Wereldbank, 2016). Daar staat tegenover dat ondanks een hoge 
inkomensongelijkheid, de ongelijkheid in toegang tot sociale voorzieningen is afgenomen. 

Ethiopië behoort, ondanks een lichte stijging van de Gini, tot de minst ongelijke landen in 
Afrika (Wereldbank, 2015; UNDP, 2017). De ongelijkheid is toegenomen in de steden, waar 
deze ook groter is dan op het platteland (IMF, 2015).29 Onderzoek laat verder zien dat de 
inkomensverschillen tussen etnolinguïstische groepen toenemen (Geda en Yimer, 2014). De 
toename van de inkomensongelijkheid komt in Ethiopië ook tot uitdrukking in een stijging 
van de ongelijkheid in de toegang tot publieke voorzieningen. De stijging van de vaccinatie-
graad, bijvoorbeeld, is goeddeels toe te schrijven aan de verbetering onder de rijkste 40%.

In Uganda nam de ongelijkheid toe van een Gini van 0,39 in 1993 tot 0,45 in 2009. 
Daarna bleef deze vrijwel constant, om na 2009 weer te dalen. Tussen 2010 en 2013 was de 
consumptiegroei van de armste 40% hoger dan van de rijkste 60% (Wereldbank, 2016). 
In Senegal en Ethiopië daalden de ongelijkheidscijfers in de jaren negentig scherp, om 
daarna vrij stabiel te blijven (zie figuur 2.14).

Figuur 2.14 Ontwikkeling van ongelijkheid in zes landen
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29 Berekeningen op basis van de huishoudsurvey Living Standards Measurement Study (LSMS) bevestigen dit 
beeld. De Gini-index van stedelijke consumptie was 0,35 in 2013/14 en deze nam toe tot 0,38 in 2015/16. 
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Van de zes landen laat Tanzania tot 2007 de meest consistente stijging van de ongelijkheid 
zien. Deze was toegenomen met de liberalisering van de economie. Tussen 2001 en 2007 
ging de armste 20% er in inkomen op achteruit, terwijl de andere kwintielen, en vooral de 
rijkste 20%, waaronder veel hoger opgeleiden in de steden, het inkomen zagen stijgen 
(Hoogeveen en Ruhinduka 2009; Mkenda et al., 2010; Almanzar en Torero, 2014; Belhai 
Hassine en Zeufack, 2015). De ongelijkheid tussen stad (Dar es Salaam) en platteland nam 
toe. Oorzaken hiervan zijn een ongelijke verdeling in de toegang tot land, een slecht 
ontwikkelde particuliere sector, corruptie en patrimoniale relaties, regionale verschillen in 
werkgelegenheid, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en ongelijke toegang tot 
sociale voorzieningen (Matotay, 2014; UNDP, 2017). Een andere verklaring is de concentratie 
van de economische groei in sectoren met een hoge concentratie van kapitaal en in 
kapitaalintensieve sectoren met hooggekwalificeerde arbeid. De mijnbouw is hiervan een 
voorbeeld. De sector wordt gekenmerkt door een hoge kapitaalintensiteit die weinig 
werkgelegenheid biedt, een hoog percentage expats en multinationals die hun winsten het 
land uit sluizen (UNDP, 2017). Het gaat om kapitaalintensieve enclave-industrieën, die maar 
in beperkte mate bijdragen aan werkgelegenheid voor laaggeschoolde werknemers. Verder 
dragen belastingvrijstellingen er toe bij dat de opbrengsten voor de overheid beperkt zijn en 
dus inkomsten dus onvoldoende benut kunnen worden voor productieve en (sociale) 
investeringen. Recentere jaren (2007-2012) laten voor Tanzania een gunstiger beeld zien: 
de economische groei ging niet alleen gepaard ging met een vermindering van de armoede, 
maar ook met een (bescheiden) daling van de ongelijkheid. Dit laatste kwam vooral tot 
uitdrukking in een stijging van de consumptie, die met 3,4% per jaar onder de armste 40% 
hoger was dan onder de rijkste 60% (1%) (Belhai Hassine en Zeufack, 2015).

Burkina Faso is omgekeerd een van de weinige Afrikaanse landen waar de inkomens-
ongelijkheid in de afgelopen twintig jaar voortdurend is afgenomen (UNDP, 2017). Het land 
ontwikkelde zich in korte tijd tot een van de meer egalitaire Afrikaanse landen, naast 
Ethiopië en Mauritanië. Zo nam het inkomensaandeel van de rijkste 20% van de bevolking 
af van 57% aan het begin van de eeuw tot 44% in 2014. Het inkomensaandeel van de armste 
40% steeg in dezelfde periode van 14% tot 20%. De daling van de ongelijkheid is het gevolg 
van 1) hogere inkomsten (opbrengsten) uit landbouw, 2) urbanisatie, waarbij mensen uit 
inkomen in de informele sector in steden een hoger inkomen genereerden dan uit de eigen 
landbouw in rurale gebieden en 3) toegenomen overmakingen van migranten (INSD, 2015; 
Wereldbank, 2017b). Net zoals dat ook in andere landen het geval was, speelden 
investeringen in publieke diensten, met steun van donoren, een rol bij de vermindering van 
multidimensionale armoede en ongelijkheid in Burkina Faso. Zo halveerde de ongelijkheid 
in toegang tot gezondheidscentra voor bevallingen tussen 2005 en 2010. Voor Ouagadougou 
en omgeving name het percentage vrouwen dat in een gezondheidscentrum bevalt toe van 
95% tot 97% en voor andere steden 81% tot 91%, maar voor de rurale gebieden was dat 
vrijwel een verdubbeling met een stijging van 31% tot 61%. 
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2.5 Samenvatting

Op een moment dat velen dachten aan een verloren continent, trad vanaf het einde van de 
jaren negentig in veel landen in Sub-Sahara Afrika het economisch herstel in. In plaats van 
een ‘lost continent’ spreken we nu over ‘emerging economies’. De economische 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 
mogelijk gemaakt door schuldverlichting en buitenlandse hulp, droegen er eveneens aan 
bij. De armoede daalde in de meeste landen echter minder dan verwacht op basis van de 
indrukwekkende groeicijfers. In 1999 was 58% van de bevolking op het continent extreem 
arm; in 2013 was dat nog 41%. Door een hoge bevolkingsgroei leefden in 2013 meer mensen 
in extreme armoede dan in 1999. Armoede blijft vooral op het platteland hoog. Het blijkt 
dat in Sub-Sahara Afrika de groei-elasticiteit van armoede laag is: in vergelijking met andere 
regio’s’ is het effect van economische groei op de vermindering van armoede beperkt. 
Oorzaken zijn hoge armoedecijfers in de uitgangssituatie, een hoge bevolkingsgroei en een 
hoge intensiteit van de armoede.

Dit laatste geeft aan dat het percentage personen of huishoudens met een inkomen of 
bestedingen beneden een bepaalde grens is weliswaar een eenvoudige maatstaf is, maar 
niet heel geschikt is om veranderingen te meten. Zo was in verschillende landen het 
inkomen van een groot deel van de bevolking dermate laag, dat zij ook na een langere 
periode niet boven de armoedegrens uitkwamen. Omgekeerd heeft ook een grote 
bevolkingsgroep een inkomen dat maar in heel beperkte mate boven deze grens uitkomt. 
Bij kleine tegenvallers vallen zij weer onder de armoedegrens. 

Een andere 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. Dit is 
deels een erfenis uit het verleden: de ongelijkheid is niet veel veranderd in vergelijking met 
de periode waarin de landen gekoloniseerd waren. De meest ongelijke landen zijn veelal 
rijk aan grondstoffen, al zijn er ook uitzonderingen, zoals Rwanda. Toch bieden 
ongelijkheidscijfers onvoldoende een verklaring voor de tegenvallende daling van 
armoedecijfers. De ongelijkheid is toegenomen in Sub-Sahara Afrika, maar dat is meer het 
gevolg van een uiteenlopende gemiddelde groei van landen, dan van een toename van de 
ongelijkheid binnen landen. Burkina Faso is een van de weinige Afrikaanse landen waar de 
ongelijkheid in de afgelopen twintig jaar de inkomensongelijkheid voortdurend is 
afgenomen.  

Verschillende factoren verklaren deze op het oog tegenstrijdige ontwikkeling. Ten eerste is 
economische groei wel degelijk een factor bij de daling van armoede: de armoede daalde 
gemiddeld meer in landen met een hoge economische groei, zoals Rwanda, dan in landen 
met een lagere groei. Ten tweede spelen regionale omstandigheden een rol. In Uganda 
profiteerde de arme boerenbevolking zowel van de grotere veiligheid in het noorden van 
het land, als ook van de grotere stabiliteit in de regio. Ten derde vormt de discrepantie 
uitdrukking van onzekerheden in de cijfers, zowel over de economische groei, die 
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bijvoorbeeld in Ethiopië overschat lijkt, als ook de cijfers over armoede en ongelijkheid, 
die een geheel andere basis hebben (huishoudsurveys). Een vierde verklaring is dat in 
verschillende landen, waaronder Tanzania, overheidsuitgaven, naast private investeringen, 
een motor van de economische groei waren. Deze uitgaven kwamen maar beperkt tot 
uitdrukking in hogere uitgaven voor sociale bescherming, maar wel in de verbetering van 
publieke voorzieningen. Dit laatste droeg bij aan een daling van de multidimensionale 
armoede. Deze daalde meer dan de inkomensarmoede. Wel geldt ook hier dat dat de 
verbetering in de steden groter was dan op het platteland, wat uitdrukking geeft aan een 
stedelijke bias in het overheidsbeleid. De effecten van overheidsbestedingen komen ook tot 
uitdrukking in de hogere scores op de index van de menselijke ontwikkeling (HDI), al blijft 
de kloof met de rest van de wereld groot. De index heeft lage waarden in enkele fragiele 
staten, maar bijvoorbeeld ook in Burkina Faso en Ethiopië. Het lage onderwijsniveau speelt 
daarin een rol. Senegal is een land waar omgekeerd de inkomensarmoede meer daalde dan 
de multidimensionale armoede. De relatief lage economische groei vormde een rem op de 
stijging van de overheidsuitgaven, terwijl overmakingen van Senegalezen die in het 
buitenland wonen en werken bijdroegen aan een daling van de inkomensarmoede.
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3.1 Inleiding

De conclusies uit het voorgaande hoofdstuk roepen verschillende vragen op. Een daarvan is 
waarom de economische groei niet heeft geleid tot een grotere daling van de armoede. Een 
tweede vraag is wat de verschillen tussen landen verklaart: waarom waren sommige landen 
succesvoller in het terugdringen van armoede dan andere en welke rol speelt de 
ongelijkheid daarbij? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven sluit het 
hoofdstuk aan bij de internationale literatuur over de sociaaleconomische ontwikkeling 
van Sub-Sahara Afrika in de afgelopen 15-20 jaar. Om recht te doen aan de lokale context 
zoomt het hoofdstuk daarnaast in op een aantal afzonderlijke landen: Burkina Faso, 
Ethiopië, Rwanda, Senegal, Tanzania en Uganda. 

De analyse bevestigt de schets uit hoofdstuk 2: er bestaat niet een voor alle landen 
eenduidig patroon. Wel hebben vrijwel alle landen in Sub-Sahara Afrika een hoge 
bevolkingsgroei (paragraaf 3.2). Hierdoor moet de economische groei al gemiddeld 3% 
bedragen om te voorkomen dat het inkomen per hoofd van de bevolking daalt. Een effect 
van de jonge bevolking is dat relatief hoge investeringen in onderwijs en gezondheidszorg 
nodig zijn om tot aanvaardbare uitgaven per leerling of kind te komen. Landen die de 
bevolkingsgroei terug wisten te brengen (Ethiopië en Rwanda) hadden een aanzienlijke 
daling van de armoede.

De bevolkingsgroei raakt aan een van de grote uitdagingen van de Afrikaanse ontwikkeling: 
hoe te voorkomen dat het ‘demografisch dividend’ van een jonge bevolking omslaat in een 
demografische tijdbom. Dat betekent dat het continent in de komende decennia werk zal 
moeten weten te vinden voor de 15-20 miljoen jongeren die jaarlijks de Afrikaanse 
arbeidsmarkt betreden. De structuur van de economische ontwikkeling (paragraaf 3.3) 
speelt hierbij een rol. Inzicht hierin helpt te verklaren waarom de economische niet 
gepaard ging met een grotere daling van de armoede. Het blijkt allereerst dat grondstoffen 
weliswaar bijdroegen aan economische groei en export, maar dat deze weinig 
uitstralingseffecten hebben naar de rest van de economie. Werkgelegenheidseffecten zijn 
beperkt. Via een opwaardering van de valuta kunnen zij bijdragen aan Dutch Disease 
effecten, als gevolg waarvan de verwerkende industrie minder concurrerend wordt, zeker 
tegenover landen als China en India. Mede hierdoor kwam in veel landen een transitie naar 
een economie met een moderne industrie en dienstensector niet tot stand. De 
dienstensector is omvangrijk, maar telt veel laagproductieve banen.

Een volgende vraag is welke rol de overheid hierin speelt (paragraaf 3.4). Er bestaat een 
grote consensus over rol van de politiek en de lage kwaliteit van instituties in veel landen in 
Sub-Sahara Afrika, al is dat minder het geval over de vraag of deze zwakke instituties 
verantwoordelijk gehouden moeten worden voor het niet tot stand komen van de transitie.

Paragraaf 3.5 maakt de balans op voor de zes casestudielanden. Uit deze schets komt naar 
voren dat armoede vooral kon dalen als de kleinschalige landbouw zich kon ontwikkelen, 
of als – vooral op het platteland – alternatieven daarvoor ontstonden. De urbanisatie leidde 
ook tot een verlaging van de armoede, maar dan vooral omdat het inkomen dat in de steden 
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in de informele dienstverlening kon worden verdiend hoger was dan het inkomen uit de 
subsistentielandbouw. Dit pad lijkt voor de toekomst niet veel perspectief te bieden: met de 
verdere urbanisatie moeten steeds meer migranten hun toevlucht zoeken tot 
laagproductieve diensten. Paragraaf 3.6 vat het hoofdstuk samen.

3.2 Demografische ontwikkeling

Een eerste reden waarom in Sub-Sahara Afrika de economische groei niet heeft geleid tot 
een grotere daling van de armoede is de demografische ontwikkeling. In vergelijking met 
landen in Latijns-Amerika en Azië begon de daling van de (totale) geboortecijfers in Afrika 
veel later (in de jaren tachtig en negentig en niet in de jaren zestig en zeventig) en is het 
tempo van de daling ook lager dan in andere regio’s (Basu en Basu, 2015). Door een 
combinatie van hoge geboortecijfers en een sterk stijgende levensverwachting verdubbelde 
de bevolking tussen 1990 en 2015.

De gemiddelde levensverwachting steeg tussen 2000 en 2015 met gemiddeld 10 jaar, onder 
meer door betere voeding en drinkwater en de effectieve aanpak van de ‘killer diseases’ TBC, 
malaria en HIV/Aids. Dat laatste had direct invloed op de bevolkingsgroei in veel landen, 
zoals te zien is aan de veranderingen in de bevolkingsgroei in Uganda, Tanzania, Ethiopië 
en Senegal (zie figuur 3.1).30 In Uganda wist de overheid de aidspandemie al vroeg effectief 
aan te pakken. Daarnaast stimuleerde de regering de bevolkingsgroei in de overtuiging dat 
deze een positieve invloed zou hebben op zowel de economische ontwikkeling als ook de 
politieke positie van het land in de regio. Een andere oorzaak is de opname van 
vluchtelingen uit omringende landen. Uganda herbergt op dit moment ongeveer 1,4 
miljoen vluchtelingen (ongeveer 4% van de bevolking), waarvan meer dan een miljoen uit 
Zuid-Sudan. De districten met de meeste vluchtelingen hebben ook de hoogste 
bevolkingsgroei.

Verschillende landen voeren een actief beleid om de bevolkingsgroei terug te dringen en in 
veel landen dalen de geboortecijfers. Van de zes onderzochte landen slagen Rwanda en 
Ethiopië hier het best in. In Ethiopië nam overheid nam maatregelen zoals het verhogen 
van de leeftijd waarop meisjes mogen trouwen (van 15 jaar naar 18 jaar), voerde een actief 
beleid om te voorkomen dat meisjes voortijd het onderwijs verlaten en bevorderde hun 
arbeidsparticipatie (UNDP, 2017). Ook in Rwanda heeft het actieve overheidsbeleid een 
matigende invloed op de bevolkingsgroei. Na de actieve campagnes van de overheid om het 
aantal kinderen per gezin te beperken en de verbetering van de beschikbaarheid van 
anticonceptiemiddelen daalde het gemiddelde aantal kinderen per vrouw van zes in 2005 
naar vier in 2015. Deze daling is vooral geconcentreerd bij de relatief rijke gezinnen (McKay 
en Verpoorten, 2016).

30 Rwanda is hier niet opgenomen vanwege grote veranderingen in de cijfers onder invloed van de 
genocide en de opname en terugkeer van vluchtelingen. De laatste jaren bedraagt de bevolkingsgroei 
gemiddeld 2,5% per jaar.  
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Figuur 3.1 Bevolkingsgroei in verschillende landen in Sub-Sahara Afrika (1993-2016)
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Figuur 3.2 Ontwikkeling totale geboortecijfers in Sub-Sahara Afrika
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Over het algemeen zijn vruchtbaarheidscijfers vooral nog hoog in West-Afrika, met Niger als 
absolute uitschieter (met gemiddeld meer dan zeven kinderen per vrouw). In Nigeria krijgen 
vrouwen gemiddeld 5-6 kinderen. Ook in de landen in centraal Afrika krijgen vrouwen nog 
relatief veel kinderen, vooral ook in DRC. Angola kent, zeker voor het gemiddelde 
inkomensniveau van het land nog hoge vruchtbaarheidscijfers. Figuur 3.3 laat de relatie met 
het gemiddelde inkomensniveau zien, met relatief lage vruchtbaarheidscijfers voor Namibië 
(3,5), Botswana (2,8) en Zuid-Afrika (2,5). Gemeten naar het gemiddelde inkomen zijn 
vruchtbaarheidscijfers relatief laag in Ethiopië (4,3) en Kenia (3,9).

Figuur 3.3 Inkomen en vruchtbaarheidscijfers (2015)
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Demografisch dividend?
Zowel in beleidsstukken als in de internationale literatuur wordt de demografische 
ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika wel als ‘demografisch dividend’ beschreven: de jonge 
bevolking maakt het mogelijk dat het aandeel van 15-65-jarigen in de totale bevolking 
toeneemt en daarmee de afhankelijkheidsgraad afneemt. 

De bevolkingsgroei kent ook evidente nadelen. Ten eerste moet het continent jaarlijks een 
reële economische groei van minimaal 3 procent realiseren om te voorkomen dat het per 
capita inkomen daalt.31 Dit verklaart mede waarom tot voor kort de economische groei zich 
niet vertaalde in een daling van het aantal personen dat in extreme armoede leeft. Ten tweede 

31 Een hoge bevolkingsgroei in Sub-Sahara Afrika leidt tot een toename van de ongelijkheid in de wereld 
(Rougoor en Van Marrewijk, 2015). 
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betekent de groei op korte termijn niet een daling, maar juist een stijging van de 
afhankelijkheidsratio. Een groot deel van de bevolking (43%) in Sub-Sahara Afrika is nu nog 
jonger dan 15 jaar (en 54% jonger dan 20 jaar). De bevolkingsgroei leidt allereerst tot lagere 
investeringen per kind (onderwijs en gezondheidszorg). Sachs (2015) geeft het voorbeeld van 
de uitgaven voor onderwijs. Overheden in Sub-Sahara Afrika zouden driemaal zo veel aan 
onderwijs moeten uitgeven als westerse landen om eenzelfde aandeel per kind/student in relatie 
tot het nationaal inkomen te houden. Nederland geeft nu per jaar ongeveer EUR 10 miljard 
per jaar uit aan het basisonderwijs. Bij de verhoudingen zoals die in Sub-Sahara Afrika 
bestaan zou dat EUR 30 miljard moeten zijn om het onderwijs op hetzelfde niveau te 
houden. Dit is ongeveer gelijk aan de totale uitgaven aan onderwijs. In Sub-Sahara Afrika 
bedragen de uitgaven per leerling nu veelal ca. twee procent van de uitgaven per leerling in 
Nederland. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het (publieke) onderwijs en daarmee 
voor de kansen van de armste inkomensdecielen en daarmee voor de ongelijkheid.

Het demografisch dividend laat zich alleen uitbetalen als landen ook werkgelegenheid 
weten te creëren voor de grote groepen jongeren die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden. Tot 
dusverre is dat niet het geval. De hoge bevolkingsgroei draagt bij aan een lagere 
productiviteit, enerzijds door de lagere investeringen in menselijk kapitaal, maar ook door 
lagere kapitaalinvesteringen per medewerker. 

Figuur 3.4 Afhankelijkheidsratio kinderen en jongeren (1950-2100)
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Daar komen nog andere uitdagingen bij. De landbouwproductie zal aanzienlijk moeten 
toenemen om de groeiende bevolking, met de verwachte verdubbeling tussen nu en 2050, 
van voedsel te kunnen voorzien.32 In een land als Ethiopië, dat overigens een netto 
exporteur is, zal dat niet eenvoudig zijn. De bodem is weinig vruchtbaar, terwijl de 
landbouw kwetsbaar blijft voor de weersomstandigheden, waarbij de gevolgen van droogte 
voortdurend op de loer liggen. Verder daalt in Sub-Sahara Afrika het per boer voor 
landbouw beschikbare landoppervlakte: in 2015 was dat nog 1/3 (0,2 hectare per persoon) 
van wat het in 1960 was (0,6 hectare per persoon). In Rwanda wordt nu al meer dan 90% van 
alle cultiveerbare grond gebruikt voor de voedselproductie. Met het kleine oppervlakte en 
de hoge bevolkingsdichtheid zijn de mogelijkheden van een extensieve uitbreiding van de 
landbouw, beperkt. Het land is nu al, met 471 inwoners per vierkante kilometer, een van de 
landen met de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld.33

De demografische druk gaat in een aantal landen gepaard met een aanzienlijke migratie 
naar stedelijke gebieden, vooral in Oost Afrika (Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda), 
Burkina Faso, Mali en Angola. In Burkina Faso, bijvoorbeeld, woonde in 1998 nog geen 17% 
van de bevolking in een stedelijke omgeving; in 2016 is dit cijfer opgelopen tot meer dan 
30%. Ook dit plaatst de overheden voor grote uitdagingen. Ouagadougou. Kigali en Dar es 
Salaam behoren tot de snelst groeiende steden in Sub-Sahara Afrika. Dar es Salaam is naar 
verwachting binnen tien jaar een stad met meer dan 10 miljoen inwoners (Wereldbank, 
2014). Toch is in Tanzania de intra-rurale migratie omvangrijker dan de migratie van het 
platteland naar de steden (Wiseman en Jayne, 2016). 

Figuur 3.5 Urbanisatie in Sub-Sahara Afrika
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32 Voor de regio als geheel zijn voedselimport en -export redelijk in balans, hoewel er per land grote 
verschillen bestaan. De totale voedselproductie is daarbij zesmaal zo hoog als de voedselimport.

33 Nederland heeft een bevolkingsdichtheid van 503 inwoners per km².
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3.3 Structurele transformatie

Een tweede factor die de beperkte daling van de armoede in Sub-Sahara Afrika verklaart is de 
lage groei van het aantal productieve banen, juist in de landen met de hoogste 
economische groei (Page en Shimeles, 2015; AFDB, 2018). Tussen 2000 en 2008 nam de 
beroepsbevolking met meer dan 107 miljoen personen toe, maar de werkgelegenheid steeg 
met niet meer dan 73 miljoen banen (UNDP, 2017). Achter deze ontwikkeling gaat ook nog 
een grote verborgen werkloosheid schuil: door het ontbreken van programma’s voor sociale 
bescherming zijn veel jongeren gedwongen laagproductieve banen in de landbouw of de 
dienstensector aan te nemen, vaak ook als hulp bij een familielid of in het familiebedrijf. 
De groei van het arbeidsaanbod houdt de prijs laag en draagt zo bij aan een vergroting van 
de ongelijkheid en instandhouding van armoede. 

Economen verklaren dit gebrek aan de vraag naar productieve arbeid vooral uit de structuur 
van de economische ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika (zie o.m. McMillan et al., 2014a en 
2014b; Booth et al., 2015; Bourguignon, 2015; Page en Shimeles, 2015; De Vries et al., 2015; 
Gong, 2015; Thorbecke et al., 2017; Fox et al., 2017). De economische groei ging niet gepaard 
met een structurele transformatie van de economie, zoals bijvoorbeeld landen in Zuid-Oost Azië 
wel hebben doorgemaakt. Dit is een proces van verandering van een agrarische economie 
naar een moderne economie waarin industrie en dienstensector een grotere plaats krijgen. 
In de landbouw neemt de productiviteit toe, boeren richten zich steeds meer op productie 
voor (grotere) markten en de (snelgroeiende) steden. Buiten de landbouw, en vooral in de 
steden, nemen productie en werkgelegenheid in industrie en dienstensector toe. In het 
algemeen gaat dit ook gepaard met dalende vruchtbaarheidscijfers.

Onderzoek laat zien dat de economische groei in Afrika zich niet langs deze lijnen heeft 
voltrokken. Auteurs spreken voor Afrika van een van een ‘output reprimarisation’ (een 
stijging van de export van grondstoffen en landbouwgewassen voor de markt), 
de-industrialisatie, vooral tussen 1980 en 2005, en ‘informal tertialisation’, een sterke groei 
van de (informele) dienstensector (zie bv Page, 2012a; McMillan et al., 2014, UNDP, 2017; 
Stiglitz, 2017). Vrijwel alle Afrikaanse landen zijn voor hun export nog steeds afhankelijk van 
grondstoffen en landbouwgewassen, waarvan de toegevoegde waarde beperkt is (Stiglitz, 
2017). Het aandeel van de verwerkende industrie in het nationaal inkomen daalde van 15% 
aan het einde van de jaren tachtig tot 10% twintig jaar later (Page 2012b; UNDP, 2017).34 
Oorzaken zijn een lage binnenlandse besparingen als gevolg van een ongunstig 
investeringsklimaat, waaronder een gebrekkige transportinfrastructuur en hoge 
transportkosten, problemen met energievoorziening, onvoldoende toegang tot kapitaal, 
tekortschietende managementvaardigheden, gebrek aan geschoolde arbeid, 
financieringsproblemen, een gebrek aan kapitaalgoederen en een instabiele politieke 
omgeving (Clarke, 2011; Dinh et al., 2012; Dinh en Monga, 2013; Filmer en Fox, 2014).35 
Het gevolg is een ‘jobless growth’: de toename van de werkgelegenheid bleef ver achter bij 

34 Cijfers exclusief Zuid-Afrika.
35 Besparingen in Sub-Sahara Afrika bedragen gemiddeld 15-20% van het BBP (gemiddeld USD 1.500 per 

capita) tegenover circa 30% in Nederland (ca. 45.000 per capita). 
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de economische groei: tussen 2000 en 2008 nam de werkgelegenheid jaarlijks met 
gemiddeld 2,8% toe, minder dan de helft van de economische groei. Tussen 2009 en 2014 
steeg de werkgelegenheid meer (3,1% per jaar), maar deze was nog steeds ca. 1,4% lager dan 
de economische groei (AFDB, 2018). Vooral vrouwen en jongeren worden geraakt door deze 
ontwikkeling.

Figuur 3.6 schetst voor de zes casestudielanden het aandeel van respectievelijk de landbouw, 
industrie en dienstensector in het nationaal inkomen. Figuur 3.7 doet datzelfde voor de 
werkgelegenheid. Vergelijking van de beide figuren laat de lage productiviteit in de 
landbouw ten opzichte van de beide andere sectoren zien: in Burkina Faso werkt 80% van de 
beroepsbevolking in de landbouw, maar het aandeel van de sector in het nationaal 
inkomen is niet veel meer dan 30%. In Uganda is de landbouw goed voor 25% van het 
nationaal inkomen, maar is ruim 70% van de bevolking werkzaam in deze sector. Van de 
beroepsbevolking met een inkomen beneden de armoedegrens werkt bijna 90% in de 
landbouw. In de zes de landen, en dan vooral in Senegal en Uganda, levert de 
dienstensector de grootste bijdrage aan het nationaal inkomen. In Uganda is dit ruim 45%, 
terwijl niet meer dan 21% van de werkende bevolking actief is in de sector. 
Telecommunicatie, banken en verzekeringswezen, toerisme en detailhandel zijn de 
belangrijkste groeisectoren. Industrialisatie is er beperkt en de veranderingen staan niet in 
verhouding tot wat nodig is om een echte ‘take-off’ tot stand te brengen.

Figuur 3.6 Aandeel van verschillende sectoren in het binnenlands inkomen in 2000 en 2016
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Figuur 3.7 Aandeel van verschillende sectoren in de werkgelegenheid in 2000 en 2016
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Industrie
De stijging van de sector industrie (de secundaire sector) in het totaal geeft eigenlijk een 
vertekening, omdat deze naast de verwerkende industrie ook de bouwsector en de 
mijnbouw omvat. In verschillende landen, waaronder Tanzania, Ethiopië, Rwanda en 
Uganda, was de bouw een groeisector (Wereldbank, 2016). In bijvoorbeeld Uganda werd de 
groei van deze sector mede gestimuleerd door geldovermakingen van Ugandezen die in het 
buitenland leven en werken (Ssewanyana et al., 2011). 

In Tanzania was de stijging van het aandeel van de industrie daarnaast vooral een gevolg van 
de uitbreiding van de mijnbouw. Het aandeel van de verwerkende industrie in het 
binnenlands inkomen nam af van bijna 10% in 2000 tot ongeveer 6% in 2016. De sector 
concentreert zich op een beperkt aantal producten met een relatief lage toegevoegde 
waarde. Buiten de olie- en gasindustrie, mijnbouw, de bouwsector, communicatie, 
financiële dienstverlening en het toerisme wordt de private sector, ondanks enige 
diversificatie, nog steeds gekenmerkt door een lage productiviteit, lage groei en een gebrek 
aan concurrentie (Osberg en Banrara, 2012; Wereldbank, 2016). Sinds 2007 kent de 
verwerkende industrie een hogere groei, vooral in de basismetaal en voedselverwerking. 
De expansie van deze sectoren heeft bijgedragen aan een meer inclusieve groei, met het 
creëren van laaggeschoolde arbeid (Wereldbank, 2016). 

In Burkina Faso nam het aandeel van de verwerkende industrie in het binnenlands inkomen 
af van bijna 14% in 2000 tot circa 6% in 2016 (zie figuur 3.8). In het land is sinds 2007 de rol 
van goud in de economie sterk toegenomen, zowel als gevolg van de vondst van nieuwe 
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goudaders als ook van genereuze belastingvoordelen voor buitenlandse ondernemers (IMF, 
2014). In 2015 was Burkina Faso de derde goudproducent in West-Afrika. Dat jaar bedroeg de 
goudexpert 63% van de totale goederenexport en 13% van het nationaal inkomen (IMF, 2017). 

De grondstoffenhausse bevorderde buitenlandse investeringen en heeft bijgedragen aan 
een sterke groei van de export. Buitenlandse investeringen in Afrika namen toe van USD 6,3 
mrd. in 2000 tot meer dan USD 35 mrd. in 2012. In verschillende landen gaf de privatisering 
van de mijnbouw een impuls aan een meer efficiëntere winning en vermarketing. Zambia is 
daarvan een voorbeeld. Daar had de nationalisatie van de kopermijnen, in combinatie met 
de lage prijzen op de wereldmarkt geleid tot een zeer inefficiënte en verlieslijdende 
productie.36 Privatisering in de eerste jaren van deze eeuw bracht hierin, samen met de 
stijgende prijzen op de wereldmarkt, verandering. Wrang hierbij was dat de landen zelf 
maar beperkt profiteerden van de stijging van de grondstoffenprijzen. De door IMF en 
Wereldbank afgedwongen privatiseringen moesten in hoog tempo worden uitgevoerd in 
een periode dat de prijzen laag waren. Daar komt bij dat nationale overheden onvoldoende 
waren toegerust voor onderhandelingen met de multinationals en daarin ook onvoldoende 
werden ondersteund (Nissanke, 2017b). Belastinginkomsten uit de mijnbouw zijn veelal 
beperkt als gevolg van vrijstellingen.37 De keerzijde van de grondstoffenhausse is een sterke 
afhankelijkheid van een beperkt aantal exportproducten: in 2013 bestond 60% van Afrika’s 
export uit olie, ijzererts, bitumineuze mineralen en gas (Zamfir, 2016). De scherpe daling 
van de grondstoffenprijzen, na de piek in 2010/2011, geeft de kwetsbaarheid van de 
economische ontwikkeling aan. De daling van de grondstoffenprijzen leidde niet alleen tot 
een verslechtering van de ruilvoet, maar ook tot een aanzienlijke daling van de 
buitenlandse investeringen (Nissanke, 2017a). 

In beginsel zou de grondstoffensector als een vliegwiel voor de economische transformatie 
kunnen dienen, omdat deze de middelen genereert voor investeringen in de verwerkende 
industrie. In de praktijk kan juist het omgekeerde effect optreden, omdat de potentiële 
hoge inkomsten uit de export van grondstoffen de noodzaak van economische 
transformatie ogenschijnlijk verminderen. In plaats van gebruik te maken van de 
opbrengsten uit de mijnbouw om bijvoorbeeld investeringen in de infrastructuur te 
financieren blijven deze investeringen achterwege en worden zij aangewend voor 
consumptieve bestedingen en uitstel van hervormingen, gericht op een effectievere 
belastinginning (UNDP, 2017).

36 Een bijzondere factor die voor Zambia ook rol speelde was de solidariteit als frontlijnstaat met de strijd 
tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Dit beperkte de exportmogelijkheden voor de koper aanzienlijk.   

37 Osberg en Bandara (2012) concluderen dat de winsten in de mijnbouw groot genoeg zijn om een 
verschil te maken bij de vermindering van armoede in Tanzania, als ze tenminste belast zouden 
worden.
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Figuur 3.8 Ontwikkeling van de verwerkende industrie 2000-2016 in zes landen
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De bijdrage van de verwerkende industrie aan de werkgelegenheid is beperkt. In Sub-Sahara Afrika 
maakt deze niet meer dan drie procent uit van de totale werkgelegenheid (Filmer en Fox, 2014). 
In Uganda bieden grote ondernemingen in deze sector aan niet meer dan 100.000 personen 
werkgelegenheid, ongeveer 9% van formele werkgelegenheid (of 0,7% van de beroepsbevolking) 
(Shinyekwa et al., 2016). De sector is internationaal nauwelijks concurrerend, mede door de 
slechte infrastructuur en het optreden van Dutch Disease effecten van de op de exportgerichte 
grondstoffenindustrie (Ndulu et al., 2017). Zo wordt de Afrikaanse markt overspoeld met 
goedkope import uit China en India, wat de ontwikkeling van een eigen verwerkende industrie 
belemmert. De textielindustrie is een voorbeeld (Filmer en Fox, 2014). De Afrikaanse 
verwerkende industrie exporteert weinig en produceert nauwelijks voor de binnenlandse 
markt. Uitzonderingen zijn de houtverwerkende industrie en de voedsel- en drankenindustrie 
in bijvoorbeeld Senegal, Kameroen, Ghana, Ethiopië, Kenia en Uganda. De mijnbouw is 
kaptaalintensief en biedt niet veel werkgelegenheid, terwijl de lonen laag zijn (McMillan  
et al. 2014a en 2014b; Filmer en Fox, 2014). In landen als Tanzania en Burkina Faso is de 
werkgelegenheid in de (informele) artisanale mijnbouw aanzienlijk groter dan bij de grote 
mijnbouwondernemingen. In Burkina Faso biedt de officiële mijnbouw werk aan minder 
dan 10.000 personen. Het IMF (2014) schat de indirecte werkgelegenheidseffecten op circa 
27.000 banen. Qua werkgelegenheid is, net als in Tanzania, de kleinschalige ambachtelijke 
mijnbouw belangrijker. Daar werken naar schatting 700.000 mensen, waaronder veel vrouwen 
en kinderen (IMF, 2014). Het gaat vooral om huishoudens in landelijke gebieden, waarvoor 
het zoeken naar goud een nevenactiviteit is naast de landbouw. De arbeidsomstandigheden 
zijn echter slecht en de opbrengst is laag - 3% van het totaal (Zabsonré et al., 2015).38

38 De Burkinese overheid heeft samen met UNICEF-projecten opgezet om de kinderarbeid uit de 
mijnbouw te bannen.
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Van de zes hier onderzochte landen laat eigenlijk alleen Uganda een duidelijke groei van de 
verwerkende industrie zien (en dan vooral voor de periode 2005-2012), al blijft het land sterk 
agrarisch, met een grote afhankelijkheid van de export van koffie, thee en tabak. Uganda 
profiteerde van een grotere stabiliteit in de regio, zowel binnenlands (in het Noorden) als 
ook in omringende landen (Ssewanyana et al., 2011; World Bank, 2015; Byiers et al., 2015). 
Terwijl de bevolking in het Noorden van het land zich langzaam kon herstellen van de 
vernietigende invloed van de het Verzetsleger van de Heer, werd de export van voedsel en 
fabricaten naar omringende landen een motor van de economie. Een indicatie daarvan is de 
stijging van het aandeel van de export in het nationaal inkomen van 11% in 2000 tot 20% in 
2012. Daarbij nam het belang toe van niet-traditionele exportproducten zoals vis, mais, 
snijbloemen, bewerkt voedsel en goud (Byiers et al., 2015). Het aandeel van fabricaten in de 
goederenexport steeg 3% tot 34%. Sinds 2005 hebben de vondst van omvangrijke olie- en 
gasvoorraden geleid tot aanzienlijke directe investeringen vanuit het buitenland (Byiers, 
2015). De totale directe buitenlandse investeringen liepen op van minder dan 400 dollar in 
2005 tot 1,2 miljard dollar in 2012.39 Een volgende factor in de economische groei is het 
besluit van de overheid, al veel eerder, om Aziatische (vooral Indische) ondernemers te laten 
terugkeren naar Uganda.40 Rond 2010 hadden zij meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in 
de Ugandese economie, vooral in de industrie, verwerking van landbouwproducten, suiker, 
handel, toerisme, het bankwezen, onroerend goed en informatietechnologie (Ssewanyana et 
al., 2011). Zij droegen bij aan de versterking van de private sector in het land. Sinds 2010 kent 
het land een wat lagere groei, zowel als gevolg van een meer volatiele externe omgeving 
(politieke crises in Zuid-Sudan en DRC), minder gunstige weersomstandigheden (droogte in 
2001) als ook het gevoerde economisch beleid (Wereldbank, 2015).

Landbouw
In landen die een hoge economische groei combineerden met een aanzienlijke daling van 
de armoede was de ontwikkeling van de landbouw hiervoor een aanjager was (McMillan et 
al., 2014a; Arndt et al., 2016). Ethiopië wordt vaak als voorbeeld genoemd. In Ethiopië leeft 
bijna 75% van de Ethiopische bevolking in rurale gebieden en is afhankelijk van de 
landbouw (Kabeta en Sidhu, 2016). De sector biedt traditioneel de meeste werkgelegenheid 
en levert een grote bijdrage aan het nationaal inkomen en de export. Elke procent groei van 
het nationaal inkomen leidde tot een daling van de armoede met 0,55%, maar voor de 
landbouw alleen was dat 0,9% (Wereldbank, 2015). Hoewel de overheid investeerde in de 
verhoging van de productiviteit van de sector en de verbetering van de infrastructuur, was 
de hogere landbouwopbrengst vooral een gevolg van uitbreiding van landbouwgronden 
(Dercon, 2010; Wereldbank, 2016). Sinds ca. 2005 is de tuinbouwsector sterk in opkomst. 
In Rwanda droeg de landbouw voor ongeveer een kwart bij aan de economische groei. 
De landbouwproductie verdubbelde tussen 2000 en 2012, deels als gevolg van een stijging 
van de productiviteit en deels door uitbreiding van het landbouwareaal. Een verdere 
productiviteitsstijging in de landbouw wordt belemmerd door het gebruik van verouderde 
technieken. Dit maakt dat het land voor een deel van de voedselvoorziening afhankelijk 

39 De verwachting is dat de totale investeringen in de gas- en oliesector zullen oplopen tot meer dan 10 
miljard dollar. De daadwerkelijke exploratie start naar verwachting rond 2020.

40 Onder Amin hadden veel Aziatische ondernemers het land moeten verlaten.



Determinanten van de sociaaleconomische ontwikkeling 

| 71 |

blijft van de import. Tegenwoordig verdient meer dan de helft van de beroepsbevolking 
minimaal een gedeelte van het inkomen buiten de landbouw, iets dat aan het begin van de 
jaren 2000 nog nauwelijks voorkwam. Een hogere landbouwproductie en de diversificatie 
van inkomens droegen bij aan de vermindering van armoede (Ansoms en McKay, 2010; 
Wereldbank, 2015 ; ACET, 2017). 

Voor veel landen in Sub-Sahara Afrika geldt dat de hogere landbouwoutput niet zozeer het 
gevolg was van een stijging van de opbrengst per hectare door innovatie en technologische 
verandering, als wel van de ingebruikname van nieuw land en een intensiever gebruik van 
de grond (IFPRI, 2016; Nin-Pratt, 2016; UNDP, 2017). Hoewel dit vooral gold voor landen met 
een relatief lage bevolkingsdichtheid, betrof dat ook een aantal dichter bevolkte landen 
zoals Uganda en Rwanda. Ook in Burkina Faso nam de landbouwproductie in de afgelopen 
vijftien jaar vooral toe door de uitbreiding van de landbouwgrond en veel minder door een 
stijging van de productiviteit door een modernisering, verbeterde irrigatie of het gebruik 
van verbeterde zaden (Grimm et al., 2016). De uitbreiding van de landbouwproductie droeg 
wel bij aan een verhoging van de inkomens in rurale gebieden en daarmee aan een afname 
van de armoede. De concentratie op katoen vergrootte de kwetsbaarheid voor exogene 
schokken (klimaat, wisselkoersen, internationale prijzen, veranderingen in internationale 
vraag) (Grimm et al., 2014). De veerkracht van de sector is wel verbeterd door investeringen 
in irrigatie en het toenemende gebruik van genetisch gemodificeerde katoenzaad (IMF, 
2014). In Burkina Faso wordt de economie buiten de landbouw en mijnbouw gekenmerkt 
door kleine bedrijven, veelal in de informele sector en gericht op de binnenlandse markt. 
De productiviteit is laag door een beperkt opleidingsniveau en de afwezigheid van 
technologische innovaties. De bedrijven hebben nauwelijks toegang tot externe 
financiering. Door de slechte infrastructuur en de nog relatief lage urbanisatiegraad is de 
toegang tot markten beperkt.

Dienstverlening
In veel landen in Sub-Sahara Afrika is het aandeel van de dienstensector in de totale 
economie groot, zoals ook blijkt uit de figuren 3.6 en 3.7. Daarbij moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de hoogproductieve zakelijke dienstverlening waaronder het bank- en 
verzekeringswezen, de ICT en het toerisme, de publieke sector en de informele 
laagproductieve diensten. De bedrijven in de eerstgenoemde sectoren maken deel uit van 
de nationale economie, maar bieden, met uitzondering van het toerisme, weinig 
werkgelegenheid. Het aandeel van de publieke sector in de werkgelegenheid is het hoogst 
in de landen die rijk zijn aan grondstoffen (Fox en Thomas, 2016): de inkomsten uit die 
sector geven de financiële armslag voor een relatief omvangrijke publieke sector. In 
Tanzania, bijvoorbeeld, stonden in 2013 tegenover de 700.000 toetreders 274.000 nieuwe 
banen, waarvan de overgrote meerderheid gecreëerd door ontwikkelingsprojecten en de 
publieke sector (Matotay, 2014). De groei van de werkgelegenheid komt echter vooral van de 
laagproductieve informele diensten in de steden (De Vries, 2015). De migratie naar de 
steden (zie paragraaf 3.2) ging en gaat gepaard met een verschuiving van werkgelegenheid 
in de landbouw naar deze diensten. In de steden ontwikkelen de informele bedrijfjes zich 
onvoldoende tot grotere formele bedrijven, omdat de voorwaarden daarvoor onvoldoende 
aanwezig zijn. Grote ondernemingen kunnen moeilijk op informele wijze geleid worden, 
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maar de voorwaarden voor deze groei – schaalvoordelen en goede verbindingen – zijn 
veelal in onvoldoende mate aanwezig (Collier, 2017). Mede als gevolg van deze ontwikkeling 
blijft de informele sector omvangrijk.41 In 2010 had niet meer dan 16% van de beroeps-
bevolking een baan in de formele sector, in de industrie of in de dienstensector (Filmer en 
Fox, 2014; Kilimani, 2017). Drie van de vier werknemers hebben een baan in de 
laagproductieve landbouw of in de informele economie (waaronder de kleinschalige 
dienstensector), waar de lonen eveneens laag zijn (Page 2012b; Page en Shimeles, 2015; 
Nissanke 2017a). Slechts een op de zes jongeren heeft een baan in de formele sector, vaak in 
de bouw (AFDB, 2016b). In Burkina Faso is van de werkende jongeren tot 25 jaar is bijna 96% 
actief in de informele sector (waarvan 81 procentpunt in de landbouw). Ruim de helft (56%) 
van de jongeren werkt als hulp bij een familielid of in het familiebedrijf. In Tanzania is een 
groot en toenemend deel van de werkgelegenheid geconcentreerd in informele banen met 
lage inkomens en zonder sociale bescherming (ESFR en UNDP, 2015). Dat is vooral het geval 
in rurale gebeden in de zelfvoorzienende landbouw), maar ook in de steden in marginale 
beroepen in de dienstensector. In Burkina Faso bestaat ongeveer 80% van de niet-agrarische 
werkgelegenheid uit informele banen (BTI, 2014). Deze banen bieden slechts beperkte 
inkomsten, met beperkte mogelijkheden voor uitbreiding en groei. Deze informele 
economie is uitermate kwetsbaar (Lin, 2012; Nissanke, 2017a). Veel van deze banen gaan na 
korte tijd weer verloren (Wereldbank, 2012). De hoge werkloosheid heeft bijgedragen aan 
ontevredenheid en frustratie onder jongeren (Filmer en fox, 2014; Fox en Thomas, 2016). 
Zij zoeken naar mogelijkheden om hun bestaan te verbeteren, maar missen daarvoor de 
vaardigheden en informatie en zijn daardoor veelal gedwongen om in de voetsporen van 
hun ouders te treden, wat betekent: subsistentie-landbouw of laagproductieve arbeid in de 
informele sector. In Burkina Faso was het een factor die bijdroeg aan de val van President 
Compaoré.

Urbanisatie
Structurele transformatie gaat ook gepaard met urbanisatie. Dit is een proces dat in 
Sub-Sahara Afrika juist wel en zelfs vroeg op gang is gekomen: de verstedelijking vindt nu 
plaats bij lage inkomensniveaus, wat consequenties heeft voor de ontwikkeling van de 
steden hun ontwikkeling (Lall et al., 2017). Veel Afrikaanse landen zich nog in de vroege 
stadia van urbanisatie, maar de verwachting is dat de bevolking in de steden zich in de 
komende dertig jaar zal verdrievoudigen (Collier, 2017). Steden bieden in beginsel de ruimte 
voor een stijging van de productiviteit, omdat zij schaalvoordelen en goede verbindingen 
kunnen bieden en specialisatie mogelijk maken. In veel steden in Sub-Sahara materialiseren 
deze potentiële voordelen zich maar in beperkte mate. Oorzaken zijn: (1) overbevolking en 
congestie, wat de potentie van goede verbindingen ondermijnt, (2) onduidelijke landrechten, 
(3) informaliteit, wat een efficiënte bedrijfsvoering en daarmee groei bemoeilijkt (Collier, 
2017). Congestie en onduidelijke landrechten komen deels voort uit de migratie van arme 
huishoudens vanuit het platteland: aan de ene kant hebben zij onvoldoende rechten om de 
grond waarop zij wonen te verkopen, aan de andere kant maakt de bewoning het lastig om 
alternatief gebruik te realiseren. Daarnaast maken politieke elites en bedrijven met 

41 Voor een groot deel van de ondernemingen is dit een bewuste keuze, omdat de baten van formalisering 
beperkt zijn (Wereldbank, 2012).
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effectieve politieke connecties misbruik van de onduidelijke status van het stedelijke 
grondgebied om hun claims te vestigen.42 Een gevolg van deze ontwikkeling is een grote 
fragmentatie, waardoor de voordelen van de stad onvoldoende benut kunnen worden (Lall 
et al., 2017). Te lage investeringen dragen bij aan het voortbestaan van de congestie en 
slechte kwaliteit van de infrastructuur (Lall et al, 2017). Een gevolg van het goeddeels 
ontbreken van de voordelen die een stad in potentie biedt is dat veel bedrijven in Afrikaanse 
steden klein blijven en vooral voor de directe omgeving produceren, en veel minder voor 
regionale en internationale markten (Lall et al., 2017). Zij zijn niet verbonden met 
internationale markten en kunnen daardoor ook geen schaalvoordelen of voordelen van 
specialisatie benutten. Dit maakt dat werkgelegen heids effecten beperkt zijn.

Verschillende factoren maken dat de stedelijke ontwikkeling onvoldoende gepaard gaat met 
een sterke groei van een moderne internationaal concurrerende sector. Allereerst zijn er de 
problemen van congestie en een gebrekkige infrastructuur, die maken dat transportkosten 
hoog zijn. Daarnaast zijn kosten hoog door zwakke instituties, gebrekkige regelgeving en 
relatief hoge arbeidskosten. Voor dat laatste bestaan verschillende verklaringen. Ten eerste 
zijn voedselprijzen relatief hoog door een lage productiviteit in de landbouw (Nakamura et 
al., 2016). Dit vertaalt zich zowel in relatief hoge uitgaven voor voedsel door de stedelijke 
bevolking, als ook in relatief hoge loonkosten (Nakamura et al., 2016; Lall et al, 2017).43 
Daarnaast is ook in de verwerkende industrie en de dienstensector de productiviteit relatief 
laag door het lage opleidingsniveau. Bij grondstoffen exporterende landen kunnen Dutch 
Disease effecten, die maken dat de verwerkende industrie minder goed kan concurreren 
met bedrijven in andere landen, een rol spelen. Het gebrek aan toegang tot kapitaal vormt 
eveneens een belemmerende factor voor de ontwikkeling van de verwerkende industrie. 
Het niet tot stand komen van de voordelen van specialisatie wordt mede versterkt door de 
verwachtingen van potentiële ondernemers, die niet investeren omdat een goede 
infrastructuur voor hun ondernemingen ontbreekt (inclusief toeleveringsbedrijven en 
afnemers). Dit creëert een vicieuze cirkel (Lall et al., 2017). 

Transitie, armoede en ongelijkheid 
Wat betekent deze analyse voor de ontwikkeling van armoede een ongelijkheid in Sub-Sahara 
Afrika? Ten eerste blijkt dat zowel voor de landbouw als de dienstensector in Sub-Sahara Afrika 
dat een hoog aandeel in de werkgelegenheid gepaard gaat met een hoge armoede (Page en 
Shimeles, 2015). De laagproductieve, weinig inkomen genererende arbeid is in deze 
sectoren geconcentreerd. De door de onderzoekers gevonden coëfficiënten zijn ongeveer 
even groot, wat erop duidt dat de verschuiving van werkgelegenheid in de landbouw naar 
de dienstensector niet gepaard gaat met een daling van de armoede. Daarbij bestaan wel 
verschillen tussen landen. In Rwanda droeg de verschuiving van de werkgelegenheid vanuit 
de landbouw naar de industrie en dienstensector bij aan de daling van de armoede, maar in 
Tanzania en Uganda was dat niet of nauwelijks het geval (Page en Shimeles, 2015). In Rwanda 

42 Zo zijn grote delen van Kampala opgeëist door zes personen (Collier, 2017).
43 In Sub-Sahara Afrika betalen inwoners van steden gemiddeld 20-30% meer voor hun voedsel dan 

huishoudens in steden in andere delen van de wereld met een vergelijkbaar inkomen (Nakamura, 2016; 
Lall et al., 2017). 
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is de transitie van werkgelegenheid vanuit de landbouw naar andere sectoren relatief 
succesvol (Wereldbank, 2015). Vooral beter opgeleide jongemannen vinden sneller werk 
buiten de landbouw (Wereldbank, 2016). Vrouwen blijven veelal nog werkzaam in de 
landbouw, hoewel ook daar een verschuiving zichtbaar is naar loondienst in plaats van 
subsistentie landbouw. Een stijging van de lonen in de landbouw heeft mede bijgedragen 
aan de vermindering van de armoede. De discrepantie tussen vraag naar en aanbod van 
arbeid blijft echter groot. Er bestaat een groot tekort aan (formele) banen in de industrie en 
dienstensector. 

Bolt et al. (2017) vinden in hun studie dat de migratie van het platteland naar de steden 
bijdroeg bij aan een daling van de armoede, maar ook een toename van de ongelijkheid. 
In de steden bestaat een grotere diversiteit aan banen en inkomensmogelijkheden en de 
inkomens zijn gemiddeld, ook in de informele sector, hoger dan die uit de landbouw. 
In Burkina Faso is de gestegen arbeidsproductiviteit grotendeels aan deze ontwikkeling toe 
te schrijven (Grimm et al., 2016). Maar juist omdat het vooral om laagproductieve arbeid in 
de informele sector gaat, heeft deze migratie een negatieve invloed gehad op de 
gemiddelde arbeidsproductiviteit in de steden (Grimm et al., 2016; Wereldbank, 2017). 
Een indicator hiervoor is dat de werkgelegenheid in de dienstensector meer is toegenomen 
dan de output (De vries et al., 2015; Page en Shimeles, 2015). De absorptiecapaciteit van de 
steden neemt ook af, waardoor nieuwe migranten steeds meer terechtkomen in 
laagproductieve functies, zodat de verdere urbanisatie gepaard gaat met een verdere 
verlaging van de gemiddelde productiviteit (Wereldbank, 2017).

Uit onderzoek blijkt dat een daling van de werkgelegenheid in de landbouw gepaard met 
een afname van de ongelijkheid (Bolt et al., 2017). Een mogelijke, maar niet verder 
onderzochte, verklaring is dat de minst succesvolle boeren de sector verlaten en verruilen 
voor ander werk, hetzij in de regio, hetzij voor een informele baan in de dienstensector in 
de steden. Een voorbeeld van dat eerste is Tanzania, waar de verschuiving van 
inkomstenbronnen van de landbouw naar andere sectoren, met name in de grotere dorpen 
en (kleinere) steden in rurale gebieden, een bijdrage leverde aan de daling van de armoede. 
Ten tweede blijkt omgekeerd dat een toename van de werkgelegenheid in de industrie 
gepaard gaat met een afname van de ongelijkheid. De stijging van de werkgelegenheid in de 
dienstensector heeft geen significant effect op de ongelijkheid. Verklaringen zijn de grote 
verschillen in productiviteit in de sector, als ook een grote overeenkomst met de 
gemiddelde productiviteit.
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3.4 Kwaliteit van het bestuur

Verschillende onderzoekers noemen de verbetering van de kwaliteit van het bestuur, 
democratisering en een verbeterde verantwoording naar de eigen bevolking als enkele van 
de belangrijkste verklaringen voor de economische groei in Sub-Sahara Afrika in de 
afgelopen jaren (o.a. Radelet, 2010 en 2016; Bates et al., 2013; Fosu, 2017). Veelal samen met 
de versterking van het democratische bestuur en verantwoording naar de eigen bevolking is 
in veel landen het macro-economisch beleid aanzienlijk verbeterd (Radelet, 2010; Masaki en 
Van de Walle, 2015).44 Dit laatste uit zich onder meer in het onder controle krijgen van de 
begrotingstekorten en de inflatie. In verschillende landen zoals (Angola, Ethiopië, Rwanda, 
Uganda, Mozambique en Namibië) droeg de beëindiging van conflicten bij aan een hoge 
economische groei. Dit leidde tot een snel herstel naar de inkomensniveaus die voor het 
conflict bestonden. Ontwikkelingshulp versterkte daar de groei en verminderde zo de kans 
op het uitbreken van een nieuw conflict (Hoeffler, 2015).45

Tegelijkertijd blijft, ondanks de verbeteringen, de beperkte kwaliteit van het bestuur in veel 
landen een belemmering voor de verdere ontwikkeling van het continent (Joseph, 2013 en 
2015; Devarajan en Khemani, 2016; Wereldbank, 2016c; Fosu, 2017).46 Een element dat daar 
een rol in speelt is de corruptie: onderzoek wijst op een negatieve effect van corruptie op de 
economische groei en daarmee ook op de vermindering van armoede (Kahana en Qijun, 
2010; Ugun, 2014; d’Agostino et al., 2016).47

44 Masaki en Van de Walle vinden een significant, hoewel niet erg groot, effect van democratisering op 
economische groei. De auteurs erkennen daarbij dat zowel de dataproblemen, als ook de econo-
metrische problemen, groot zijn. 

45 Er bestaat een negatieve relatie tussen de kwaliteit van het bestuur en de kans op conflict en daarmee 
ook armoede en economische groei (Collier, 2007; Hegre en Nygård, 2015; Yiew et al., 2016), zoals 
verschillende voorbeelden in Sub-Sahara Afrika (zoals DRC, Burundi en de Centraal-Afrikaanse 
Republiek) laten zien. Omgekeerd dragen een laag inkomen en lage economische groei bij aan het 
ontstaan van conflicten (Hoeffler, 2015).) vinden een positief effect van de kwaliteit van het bestuur op 
de kans op conflict: in landen met goed bestuur is de kans kleiner dat conflicten opnieuw uitbreken dan 
in landen waar de kwaliteit van het bestuur slecht is (Hegre en Nygård, 2015). Daarbij lijken informele 
mechanismen belangrijker dan formele instituties.

46 Andere onderzoekers relativeren het gewicht dat instituties wordt gehecht. Volgens hen laat uitgebreid 
empirisch onderzoek zien dat verschillen in het ontwikkelingstempo van landen niet kunnen worden 
verklaard uit verschillen in de kwaliteit van overheidsinstituties (Booth et al., 2015; Chang, 2002 en 2015; 
Khan, 2012; Kelsall, 2013). Een verschil was wel een pragmatischer en meer inclusieve ontwikkelings-
benadering in vergelijking met landen in Sub-Sahara Afrika (Booth et al., 2015). Het is lastig om dit 
debat empirisch te slechten, wat vooral wordt verklaard door meetproblemen (hoe meten we 
instituties en de kwaliteit daarvan) en endogeniteit: wordt economische ontwikkeling verklaard door 
verbetering van instituties, volgt omgekeerd de verbetering van instituties op de economische 
ontwikkeling of worden beide factoren tegelijkertijd beïnvloed door een heel andere ontwikkeling?

47 Het effect is overigens niet groot. 
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Verschillende onderzoekers wijzen op de vitale rol van de overheid in de economie in de 
ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika (zie bijvoorbeeld Stiglitz en Noman, 2015 en Stiglitz, 
2017). Een aanzienlijke overheidsinterventie is noodzakelijk om marktfalen te corrigeren 
(Booth et al., 2015; Stiglitz, 2017), maar de kwaliteit en omvang van het overheidsingrijpen 
moet daarbij ook worden verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om de versterking van 
‘good governance indicatoren, maar ook om overheidsinvesteringen en versterking van het 
aanbod van publieke voorzieningen (Booth et al., 2015; McMillan et al., 2017b). Voor een 
deel gaat dat om politieke wil, voor een deel om capaciteit en voor een deel om geld. 
Net zoals het lage opleidingsniveau en de slechte aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de private sector, is dat 
ook het geval voor de overheid. De politieke en ambtelijke top is goed geschoold, vaak in 
het buitenland, maar de kloof met uitvoerende diensten is groot. Een gebrek aan middelen 
speelt eveneens een rol (Thomas, 2015).48 In veel Afrikaanse landen zijn de belasting-
inkomsten beperkt, , zowel door het lage inkomen als door de hoge mate van informaliteit 
(Gray en Khan, 2010). Het gebrek aan financiële middelen en de beperkte personele 
capaciteit leggen beperkingen op aan het functioneren. 

Het UNDP-onderzoek (2017) liet zien dat ongelijkheid samenhangt met een beperkte 
capaciteit van de overheid om het inkomen te herverdelen en (daardoor) een ongelijke 
verdeling van publieke voorzieningen (zie hoofdstuk 2). Belastinginkomsten worden 
beperkt door ineffectieve belastingsystemen, een gebrek aan gekwalificeerd personeel, 
ineffectieve handhaving, belastingconcurrentie tussen landen, vrijstellingen en het bestaan 
van een omvangrijke informele sector, die maakt dat inkomens niet goed geregistreerd 
zijn.49 Mede door deze factoren bedragen de overheidsinkomsten in de lage en lagere 
middeninkomenslanden in Afrika veelal niet meer dan 15-20% van het nationaal inkomen 
(exclusief ODA). Daarbij hebben landen met het hoogste inkomen relatief de hoogste 
belastinginkomsten (Odsula, 2017, zie ook figuur 3.9). De belasting op goederen en 
diensten is veelal de belangrijkste bron van inkomsten voor de overheid (ITC, 2017). 
Directe belastingen maken maar iets meer dan een derde van het totaal uit. 

48 Het in paragraaf 3.2 gegeven voorbeeld van het effect van de demografische ontwikkeling op de 
benodigde investeringen in de onderwijssector laat zien hoe groot de discrepantie is tussen benodigde 
en beschikbare middelen (zie ook Sachs, 2015). Burkina Faso is een goed voorbeeld. Qua bevolking is 
het land iets groter dan Nederland, maar het totale nationaal inkomen is ongeveer gelijk aan de 
Nederlandse uitgaven voor basisonderwijs. Rekening houdend met prijsverschilen is het nationaal 
inkomen ongeveer gelijk aan de Nederlandse uitgaven aan onderwijs (circa EUR 30 mrd). Nederland 
geeft ongeveer 5,5% van het nationaal inkomen uit aan onderwijs. Burkina Faso ongeveer 4,5% (ruim 
20% van de begroting). Gegeven de bevolkingssamenstelling zouden de uitgaven driemaal zo hoog 
moeten zijn als de Nederlandse. 

49 De vraag of een belastingstelsel progressief dan wel degressief is hangt ook samen met de grondslag 
van de heffingen. In Ethiopië, bijvoorbeeld, zijn landbouwheffingen degressief. Armoede komt immers 
meer voor onder de rurale bevolking, dan in de steden.
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Figuur 3.9 Overheidsinkomsten als % van het BBP
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Acemoglu et al. (2015) vinden een significant en robuust effect van democratie op de 
belastinginkomsten, maar geen effect op ongelijkheid. Als er al een effect is, dan is dat 
negatief: na een versterking van de democratie neigt de ongelijkheid toe te nemen als deze al 
hoog was, de kloof tussen de arme bevolkingsgroepen en de middenklassen klein is en 
wanneer het land zich al heeft ontwikkeld tot een moderne economie (Acemoglu et al., 
2015). In Sub-Sahara Afrika behoren Zuid-Afrika, Namibië en Botswana tot de landen met de 
hoogste scores op de WGI- indicator voor democratische vrijheden als ook tot de meest 
ongelijke landen. In een aantal Afrikaanse landen is de belastingheffing de facto degressief 
(Wereldbank, 2016a). Burkina Faso heeft omgekeerd een progressief belastingstelsel, wat 
mede verklaart waarom de ongelijkheid lager is dan in andere landen (UNDP, 2017).

Recente cijfers voor enkele landen in Sub-Sahara Afrika laten zien dat het effect van 
belastingen en overheidsbestedingen op de ongelijkheid beperkt is (zie tabel 3.1).50 Een van 
de oorzaken is het lage niveau van de belastinginkomsten. Uitgaven aan (met name basis-) 

50 Higgins en Lustig (2016) laten zien dat dit probleem niet alleen in Sub-Sahara Afrika speelt. De auteurs 
onderzochten 17 landen (waarvan geen in Sub-Sahara Afrika) en concluderen dat in tien daarvan 
minimaal een kwart van de arme huishoudens meer belasting betalen dan zij aan overdrachten 
ontvangen. Anderson et al. (2018) concluderen op basis van een meta-analyse dat overheids-
bestedingen in Sub-Sahara Afrika geen significante bijdrage hebben geleverd aan de vermindering van 
armoede. Zij vinden ook dat investeringen in onderwijs en gezondheidszorg minder effectief waren dan 
in andere regio’s. Voor deze conclusies geldt wel een caveat: de conclusies van de onderzoekers zijn 
goeddeels gebaseerd op studies die in het begin van het millennium zijn gepubliceerd of zelfs nog 
ouder zijn. Zij beschrijven vooral de ontwikkeling in de jaren negentig, toen landen in Sub-Sahara Afrika 
fors bezuinigden op onderwijs en gezondheidszorg (IOB, 2008).
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onderwijs, gezondheidszorg en cash transferprogramma’s leiden tot een vermindering van 
de ongelijkheid, maar van uitgaven voor tertiair onderwijs en energiesubsidies profiteren 
vooral rijkere inkomensdecielen.51 Per saldo is het herverdelende effect van belastinginning 
en overheidsuitgaven in de vijf landen vrij beperkt: in de genoemde landen verlagen 
belastingen en overheidsuitgaven de ongelijkheid met 2-9 procentpunt. Dit komt mede 
doordat de totale belastinginkomsten vrij laag zijn. De effecten zijn voor Tanzania wat 
groter dan voor Ethiopië, Uganda en Ghana. Dit is zowel een gevolg van de progressieve 
inkomstenbelasting en indirecte belastingen als ook van de overheidsuitgaven voor 
onderwijs en gezondheidszorg (Younger et al., 2016). De stijging van de uitgaven voor 
primair en secundair onderwijs en, in mindere mate voor gezondheidszorg, is in 
verschillende landen vooral ten goede gekomen aan de lagere inkomens.

Tabel 3.1 Effecten van belastingen en overheidsuitgaven op ongelijkheid

Gini

primair inkomen bestedingen Effect

Ethiopië 2010-11 0,32 0,30 -0,02

Ghana 2012-13 0,44 0,40 -0,03

Senegal 2015 0,39 0,35 -0,04

Tanzania 2011-12 0,38 0,33 -0,05

Uganda 2012-13 0,41 0,38 -0,03

Zuid-Afrika 2010-11 0,69 0,60 -0,09

Nederland* 2015 0,56 0,29 -0,27

* Voor Nederland primair inkomen en inkomen na belastingen en overdrachten. Bron: CBS. 
Bron: Lustig, 2018; Younger et al., 2016; Jellema et al., 2018; Younger et al., 2017; Hill et al., 2017; Inchauste et al., 
2015.

Subsidies (op bijvoorbeeld water en elektriciteit) bereiken vaak huishoudens die onder de 
armoedegrens leven niet, omdat zij door prohibitieve aansluitingskosten niet zijn 
aangesloten op de voorzieningen (Estache en Wodon, 2014; IOB, 2016; Younger et al., 2016; 
Wereldbank, 2016a). Deze subsidies krijgen dan een denivellerend effect. Huishoudens met 
de laagste inkomens worden dan gedwongen om gebruik te maken van duurdere 
alternatieven (bijvoorbeeld doordat zij water moeten kopen van afzonderlijke verkopers, in 
plaats van dat zij dit direct van het publieke netwerk kunnen betrekken). 

Een andere reden dat het herverdelend effect van de overheid beperkt is, is dat programma’s 
voor sociale bescherming in Sub-Sahara Afrika nog weinig ontwikkeld zijn. Gemiddeld 
besteden de landen hier 5% van het nationaal inkomen aan. Dit cijfer is hoger voor Liberia 
(11%) of Zuid-Afrika (10%), maar aanzienlijk lager voor de Ivoorkust (2%), Kameroen (2%) en 

51 Voorbeelden van cash transfer programma’s zijn het Productive Safety Net Programme (Ethiopië), 
het LEAP cash transfer programma (Ghana) en het Productive Social Safety Net (Tanzania).
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Kenia (3%) (UNDP, 2017). Democratische regeringen en midden-inkomenslanden geven 
gemiddeld meer uit aan sociale bescherming dan autocratische regeringen en lage-
inkomenslanden. Ook blijkt dat landen die rijk zijn aan grondstoffen gemiddeld minder 
aan sociale bescherming besteden dan andere landen (UNDP, 2017). Dit zijn in de regel ook 
meer ongelijke landen.

Figuur 3.10 Index voor sociale bescherming in Sub-Sahara Afrika
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Tabel 3.2 geeft de indices voor de zes casestudielanden. De eerste rij bevat de uitgaven voor 
sociale bescherming als % van het BBP. De rij daaronder geeft de verhouding weer tussen 
het bereik onder de armste 20% en het totale bereik: een cijfer boven de 1, zoals in het geval 
van Ethiopië of Uganda, geeft dan een effectief bereik aan: het bereik onder de armste 20% 
is dan hoger dan het gemiddelde bereik. Een cijfer beneden de een geeft weer dat de armste 
groepen minder dan gemiddeld worden bereikt door deze programma’s. De tabel geeft 
tenslotte ook de score weer op de index voor sociale bescherming van het UNDP.52

52 Naast de genoemde indicatoren omvat deze index ook het totale bereik en de het gemiddelde bedrag 
(of de waarde bij een overdracht in natura). Dit bedrag (gemiddeld 0,5 dollar per persoon per dag) ligt 
voor vrijwel alle landen ver onder de armoedegrens van de Wereldbank.
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Tabel 3.2 Sociale bescherming in zes landen

Burkina 
Faso

Ethiopië Rwanda Senegal Tanzania Uganda

Uitgaven sociale bescherming 
als % van het BBP 

5,1% 3,2% 7,3% 5,3% 6,8% 3,5%

Bereik armste 20%/totaal 
bereik

0,9 1,2 0,2 0,6 1,0 1,1

Index sociale bescherming 0,29 0,16 0,16 0,21 0,60 0,48

Bron: UNDP, 2017.

Van de zes landen haalt Tanzania de hoogste score. Het land combineert relatief hoge 
uitgaven voor sociale bescherming met een redelijk effectief bereik. Rwanda en Ethiopië 
hebben, om uiteenlopende redenen, de laagste scores. In Rwanda zijn de uitgaven vrij 
hoog, maar bereiken deze de armste groepen nauwelijks. In Ethiopië gebeurt het 
omgekeerde: daar bereiken de programma’s de armste groepen redelijk goed, maar zijn de 
bedragen zijn laag. Burkina Faso heeft een vrij lage score omdat het totale bereik laag is. 
Zo ontvingen in 2015 en 2016 300.000 personen (37.500 huishoudens) voedsel en 15.000 
huishoudens in de provincies Yatenga en Zondoma financiële overdrachten (Sylla et al., 
2017). In Uganda zijn de uitgaven voor sociale vangnetprogramma’s beperkt door de lage 
belastinginkomsten (Wereldbank, 2016; zie ook figuur 3.9). Het fiscaal beleid heeft 
daardoor weinig effect op de vermindering van armoede (Byiers et al., 2015; IMF, 2017).53

Balans
Hoofdstuk 2 gaf een overzicht van de ontwikkeling van armoede en ongelijkheid in 
Sub-Sahara Afrika en de voorgaande paragrafen plaatsen die in de context van de 
demografische ontwikkeling, de structuur van de economische groei en de kwaliteit van het 
bestuur. Deze paragraaf schetst voor de zes casestudielanden de samenhang. Tabel 3.3 geeft 
een overzicht als basis. 

53 Het Social Assistance Grants for Empowerment (SAGE) bereikt 3 miljoen ouderen, ongeveer 3% van de 
doelgroep (Byiers et al., 2015). Het Northern Uganda Social Action Fund (NUSAF) uit 2003 is gericht op 
investeringen in infrastructuur, inkomensondersteuning en (tijdelijke) werkgelegenheid. Het 
Agricultural Livelihoods in Northern Uganda (RALNUC) en het Development Assistance to Refugee 
Hosting Areas (DAR) zijn gericht op het helpen van boeren met arbeidsintensieve publieke werken, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een voucher systeem (Byiers et al,. 2015).
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Burkina Faso is een van de armste landen is deze groep van minst ontwikkelde landen. 
De economische groei was niet het hoogste van de zes. Een instabiele regionale omgeving 
had een negatieve invloed op de economische groei. Mede dankzij het gevoerde macro-
economische beleid, een verbeterd functioneren van overheidsinstellingen, buitenlandse 
hulp en investeringen in infrastructuur en onderwijs had Burkina Faso wel de hoogste 
groeicijfers van de regio. Het land is sterk agrarisch, met traditioneel een omvangrijke 
katoenproductie. Sinds enkele jaren is het sterk afhankelijk van de export van goud. 
De economische groei bracht geen evenredige vermindering van de armoede, ondanks een 
dalende ongelijkheid. Een eerste verklaring is het lage uitgangsniveau: een groot deel van 
de arme huishoudens had een inkomen ver onder de armoedegrens. Cijfers laten zien dat 
de armoedekloof, de gemiddelde afstand tot de armoedegrens, aanzienlijk is afgenomen, 
maar de inkomensstijging was voor velen onvoldoende om boven de armoedegrens uit te 
komen. Een tweede factor is, net als voor de andere landen, de demografische 
ontwikkeling, waardoor de economische groei per hoofd van de bevolking bleef steken op 
ca. 3% per jaar. Een reden dat deze niet hoger was, zit opgesloten in de structuur van de 
economische ontwikkeling. Dit is de derde factor. De groei ging niet gepaard met het 
creëren van productieve banen. 90% van de armoede is geconcentreerd op het platteland. 
De groei van het inkomen was sterk gebaseerd op de uitbreiding van landbouwgrond en 
migratie van het platteland naar de steden, en veel minder op een verhoging van de 
productiviteit in de landbouw. In de steden vonden nieuwkomers veelal werk in 
laagproductieve informele diensten. Beide bronnen zijn niet duurzaam. De goudexploratie, 
een bron van de economische groei vanaf 2008, biedt niet veel werkgelegenheid. Als het 
armste van de zes landen is Burkina Faso sterk aangewezen op buitenlandse hulp. 
De bilaterale hulp is na 2014 gedaald, mede onder invloed van het vertrek van Nederland en 
een daling van de hulp uit de Verenigde Staten. Dit is deels opgevangen door gestegen 
leningen van de Wereldbank. Een combinatie van een lage belastingquote met een laag 
nationaal inkomen maakt dat de ruimte voor sociale uitgaven beperkt is. Het land heeft 
daardoor lage scores op de index voor de menselijke ontwikkeling en hoge voor 
multidimensionale armoede. Vooral door de lage onderwijsindex heeft Burkina Faso sinds 
het begin van de metingen tot de tien landen met de laagste HDI behoord.
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Tabel 3.3 Beoordeling armoede en ongelijkheid in zes casestudielanden

Burkina 
Faso

Ethiopië Rwanda Senegal Tanzania Uganda

Typering economie Gemengd Landbouw Landbouw Gemengd Gemengd Landbouw

Aandeel industrie - -- - + - 0

Inkomen per capita -- -- -- - - --

Economische groei 0/+ ++ ++ - + +

Arbeidsparticipatie ++ ++ ++ - + ++

Formele werk-
gelegenheid

-- (?) - 0 -- -

Toename werk-
gelegenheid*

- -- -- 0 -- -

Armoede - + -- + - +

Daling armoede - + + + - +

Groei elasticiteit 
armoede

0 -- -- 0 - 0

Multidimensionale 
armoede

-- -- 0 0 + 0

HDI -- - 0 0 + 0

Ongelijkheid ++ ++ -- 0 + 0

Verandering 
ongelijkheid

++ 0 0 + - 0

Bevolkingsgroei** - ++ ++ - - --

Urbanisatiegraad - -- - + - --

Goed bestuur 0 -- + + 0 -

Democratie 0 -- -- + 0 -

Politieke stabiliteit 0 - + + + -

Effectiviteit overheid -- -- ++ -- -- --

Belastinginkomsten 0 - + ++ 0 --

ODA per capita + - ++ ++ 0 0

Sociale bescherming - -- -- -- + +

* Relatie toename werkgelegenheid en economische groei (AFDB, 2018). 
** Een hoge bevolkingsgroei is weergegeven als --; een lage als ++.
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Ook Ethiopië behoort tot de armste landen ter wereld, ondanks een spectaculaire 
economische groei sinds 2004, met gepubliceerde groeicijfers van gemiddeld 10% per jaar. 
Hoewel er twijfels bestaan over de juistheid van de cijfers, is wel duidelijk dat deze hoog was 
en dat ook zonder exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De Ethiopische overheid 
speelde hierin een rol met een beleid dat zich richtte op versterking van de economische 
infrastructuur en verhoging van de productiviteit in de landbouw met een marktgericht 
landbouwmodel, ondersteund door moderne plattelandsinstituten, die het gebruik van 
verbeterde zaden en kunstmest stimuleerden. Met deze aanpak was de landbouw in 
Ethiopië een motor van de economische groei. Recent heeft de dienstensector deze rol 
deels overgenomen. Hoewel de hoge economische groei niet tot een evenredige 
vermindering van de armoede leidde, was de daling van de armoede groot ten opzichte van 
bijvoorbeeld Burkina Faso en Tanzania. Dit hangt zowel samen met de structuur van de 
economische groei, waarin de landbouw een rol speelde, als ook een relatief laag 
geboortecijfer en relatief lage bevolkingsgroei als gevolg van actief overheidsbeleid. 
Een groot deel van de huishoudens clustert echter rondom de armoedegrens. Zij blijven 
kwetsbaar voor fluctuaties in inkomen of koopkracht, bijvoorbeeld door mislukte oogsten 
als gevolg van droogte of inflatie. Hoewel Ethiopië wordt geholpen door een omvangrijke 
buitenlandse hulp, is deze per capita in vergelijking tot andere landen laag, terwijl ook de 
belastinginkomsten relatief laag zijn. Dit maakt de ruimte voor sociale programma’s 
beperkt, wat zich vertaalt in een hoge multidimensionale armoede, ondanks een 
progressieve belastingpolitiek en een productief vangnetprogramma. De lage score op de 
index voor de menselijke ontwikkeling is het gevolg van zowel het lage inkomen, als ook 
een lage onderwijsdeelname. 

De ontwikkeling in Rwanda is in grote lijnen vergelijkbaar met die in Ethiopië. De 
economische groei steunde op de landbouw en de dienstensector. De stijging van de 
landbouwproductiviteit droeg bij aan de vermindering van de armoede op het platteland. 
Ondanks actief overheidsbeleid blijven ongelijke landrechten bestaan, waardoor de 
vruchten van de verhoogde landbouwproductiviteit ongelijk verdeeld worden en de 
allerarmsten het minst profiteren. Extreme armoede en ongelijkheid zijn daardoor in 
Rwanda hoger dan in de andere landen. In de landbouw blijft het gebruik van moderne 
technieken beperkt en het land is voor de voedselvoorziening afhankelijk van het 
buitenland. Volgens verschillende auteurs was Rwanda succesvol omdat de overheid actief 
de ontwikkeling van de private sector bevordert en de meest negatieve vormen van 
rent-seeking onder controle weet te houden. De private sector, en dan vooral de landbouw, 
kent echter nog vele beperkingen met een grote invloed van het leger. In de dienstensector, 
waarvan de meest productieve banen geconcentreerd zijn in de hoofdstad Kigali, is 
ongeveer een vijfde van de werkende bevolking actief. Rwanda maakt door een actief 
overheidsbeleid, maar ook door een omvangrijke buitenlandse hulp, een snelle 
ontwikkeling door op veel ontwikkelingsindicatoren. Voorbeelden zijn de invoering van 
gratis en verplicht basisonderwijs en een ziektekostenverzekering voor alle inwoners. Dit uit 
zich in een sterke verbetering van de onderwijsdeelname en hoge stijging van de 
levensverwachting. Door een actieve bevolkingspolitieke en actieve voorlichting is Rwanda 
van de zes landen degene met de laagste bevolkingsgroei en het laagste geboortecijfer. 
Werkloosheid onder jongeren is een groot probleem. Om armoede en ongelijkheid terug te 
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dringen is het voor Rwanda essentieel om voor de bijna kwart miljoen toetreders op de 
arbeidsmarkt banen in de industrie of dienstensector te creëren.

Senegal is een bijzonder voorbeeld. Het land is meer verstedelijkt dan de andere landen. 
De economische transitie is er ook verder gevorderd. Het aandeel van de landbouw in de 
economie en werkgelegenheid is er kleiner dan in de andere casestudielanden. De verwerkende 
industrie, met voedsel en dranken en textiel als grootste subsectoren, is verder ontwikkeld 
dan in de andere casestudielanden. De sectoren zijn ook goed geïntegreerd in de nationale 
economische ontwikkeling, waardoor de toegevoegde waarde van de landbouwproducten 
relatief hoog is. Senegal kent verder een goed ontwikkelde toeristensector. Daarnaast 
dragen de omvangrijke overmakingen van Senegalezen die in het buitenland wonen en 
werken (voor Zuid-Europa) bij aan de vermindering van de armoede (Fatou, 2011; Shimeles 
en Nabassaga, 2018).  

Net als Burkina Faso is Tanzania te typeren als een gemengde economie. Twee derde van de 
beroepsbevolking werkt in de verouderde landbouw, maar de grondstoffenhausse was, 
samen met de overheidsuitgaven, een determinant van de economische groei. De directe en 
indirecte werkgelegenheid van de grondstoffenproductie is echter beperkt. Hetzelfde geldt 
ook voor de financiële dienstverlening. De industrie biedt werkgelegenheid aan niet meer 
dan 5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid, inclusief verborgen werkloosheid in de 
landbouw en informele diensten, is hoog. De economische groei bracht, mede door de hoge 
bevolkingsgroei, geen evenredige daling van de armoede: bijna de helft van de bevolking is 
extreem arm. Armoedecijfers verbeterden vooral in Dar es Salaam, waar een groot deel van de 
economische groei was geconcentreerd (in de financiële dienstverlening en overheidssector). 
Op het platteland was de daling van de armoede vooral een gevolg van een verschuiving van 
de landbouw naar andere activiteiten in rurale gebieden en van migratie naar secundaire 
steden. De inkomsten uit de mijnbouw en andere belastinginkomsten zijn door vrijstellingen 
vrij laag (in 2014 17% van het nationaal inkomen), maar mede dankzij relatief omvangrijke 
buitenlandse hulp en schuldverlichting kon de overheid veel investeren in verbetering van 
sociale voorzieningen. De overheidsbestedingen waren daarmee ook een aanjager van de 
economische groei. Dankzij de investeringen boekte het land een relatief grote voortgang op de 
index voor de menselijke ontwikkeling van de VN en de vermindering van multidimensionale 
armoede. Op deze indices heeft het land de hoogste score van de zes landen. Tanzania doet 
ook relatief veel aan sociale bescherming, inclusief een uitgebreid cash transfer programma. 
De overheid werkt daarnaast aan verbetering van de productiviteit in de landbouw.

Uganda behoorde in de jaren negentig tot de snelst groeiende economieën in Afrika, mede 
dankzij het herstel van de vrede in het grootste deel van het land, het gevoerde macro-
economisch beleid en uitgebreide buitenlandse hulp. Vanaf circa 2006 droegen de vrede in 
het noorden van het land, de vermindering van conflicten in de regio en gunstige 
weersomstandigheden hieraan bij. Dankzij deze factoren konden Ugandese boeren meer 
exporteren naar buurlanden, wat voor een groot deel de inkomensstijging van de armste 
boeren bepaalde. Anders dan bijvoorbeeld in Burkina Faso ging in Uganda de economische 
groei veel minder gepaard met een verschuiving van arbeid vanuit de landbouw naar 
laagproductieve diensten (AFDB, 2018). Het Poverty Eradication Action Plan (PEAP) uit 1997 
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leverde met sociale programma’s een bijdrage aan de daling van de armoede. Dit 
programma werd voor een groot deel gefinancierd door donorsteun en schuldverlichting. 
Overheidsuitgaven namen, mede dankzij steun van donoren, toe van 19% van het nationaal 
inkomen aan het begin van de jaren negentig tot 32% in 2008/2009. Dit gaf ook een impuls 
aan de economische groei. Extreme armoede daalde fors, van 64% in 1999 35% in 2012. 
Uganda behoort daarmee tot de landen in Sub-Sahara met de hoogste daling van de 
armoede, ondanks een vrij hoge ongelijkheid en hoge bevolkingsgroei.

3.6 Samenvatting

Hoofdstuk 2 gaf een schets van de economische groei en ontwikkeling van armoede en 
ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika. Een centrale vraag is waarom de economische groei niet 
voor meer mensen welvaart bracht en wat de oorzaak is van verschillen tussen landen op dit 
punt. Deze vraag helpt zicht te krijgen op de meest effectieve interventies om armoede en 
ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika terug te kunnen dringen en daarmee bij te dragen aan de 
realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Om een antwoord te kunnen geven op de 
gestelde vragen heeft dit hoofdstuk zowel aandacht besteed aan de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika als geheel, als ook van zes landen in het bijzonder: 
Burkina Faso, Ethiopië, Rwanda, Senegal, Tanzania en Uganda. Deze zes landen waren ieder 
op enigerlei wijze succesvol in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

Een eerste reden, waarom in Sub-Sahara Afrika de economische groei niet heeft geleid tot 
een grotere daling van de armoede is de demografische ontwikkeling. In vergelijking met landen 
in Latijns-Amerika en Azië begon de daling van de (totale) geboortecijfers in Afrika veel later 
(in de jaren tachtig en negentig en niet in de jaren zestig en zeventig) en is het tempo 
daarvan lager dan in andere regio’s. De daling van kindersterfte en de hogere 
levensverwachting vertaalt zich daardoor in een hoge bevolkingsgroei. Het gevolg is een 
continent met een jonge bevolking: 43% is jonger dan 15 jaar en nog eens 20% in de leeftijd 
van 15-24 jaar. Deze jonge bevolking wordt vaak als een ‘demografisch dividend’ beschreven. 
Daarmee worden de implicaties van de huidige demografische opbouw onderschat. 
Als Nederland dezelfde demografische opbouw zou hebben, dan zou het jaarlijks geen 
EUR 10 mrd. moeten uitgeven aan basisonderwijs, maar EUR 30 mrd. Van dat dividend kan 
verder alleen sprake zijn als het continent daadwerkelijk werk weet te vinden voor 15-20 miljoen 
jongeren die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden. Tot dusverre is dat niet het geval. Een hoge 
bevolkingsgroei, een weinig inclusieve ontwikkeling en hoge (verborgen) werkloosheid 
onder jongeren vormen drie gerelateerde centrale problemen in Sub-Sahara Afrika. De 
bevolkingsgroei betekent dat pas boven een economische groei van 3% het gemiddelde 
inkomen toeneemt. Van de zes casestudielanden zijn Rwanda en Ethiopië door een actief 
overheidsbeleid relatief succesvol in het terugbrengen van het totale geboortecijfer, wat 
zich in beide landen vertaalt in een relatief grote daling van de armoede. In Uganda, en in 
mindere mate in Burkina Faso, is omgekeerd de bevolkingsgroei onverminderd hoog. 
Uganda had desondanks een aanzienlijke daling van de armoede, als gevolg van vrij unieke 
en tijdelijke regionale omstandigheden, maar in Burkina Faso had dit een negatieve invloed 
op de daling van de armoede, ondanks een dalende ongelijkheid.
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Een volgende verklaring waarom de armoede niet meer daalde zit in de structuur van de 
economische groei. Als landen de ontwikkeling naar een moderne economie doormaken, 
dan gaat dat in de regel gepaard met een sterke verhoging van de productiviteit in de 
landbouw en een groei van de industrie en dienstensector. In het algemeen daalt dan ook 
het geboortecijfer. In Sub-Sahara Afrika heeft de groei zich niet op deze wijze voltrokken.  
De economische groei berustte vooral op de stijging van de export van grondstoffen en 
landbouwgewassen. De mijnbouw (olie, gas en mineralen) heeft een sterk enclavekarakter 
met beperkte uitstralingseffecten naar de rest van de economie. Dit leidde tot het probleem 
van ‘jobless growth’ en daarmee groei zonder evenredige daling van de armoede. Er was wel 
enige verhoging van de productiviteit in de landbouw, maar de uitbreiding van de productie 
was vooral een gevolg van de ingebruikname van nieuwe landbouwgronden. Van een 
ontwikkeling van de industrie was nauwelijks sprake. De bouwsector profiteerde wel van de 
economische groei en was daarvan een bron. De dienstensector kende een omvangrijke 
groei, maar deze heeft een duale structuur: hoogproductieve diensten als banken, 
verzekeringswezen en ICT worden in economisch opzicht steeds belangrijker, maar hebben 
weinig banen gegenereerd. De grootste toename van de werkgelegenheid komt van de 
informele dienstverlening, vooral in de steden. Het gaat hierbij steeds meer om 
laagproductieve banen met dito inkomens. 

Het blijkt dat armoede vooral kon dalen 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. 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 in en van migratie 
naar secundaire steden. De urbanisatie leidde 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. Senegal is een bijzonder voorbeeld. De verwerkende 
industrie is verder ontwikkeld dan in de andere casestudielanden. De voedselindustrie is 
goed geïntegreerd in de nationale economische ontwikkeling, waardoor de toegevoegde 
waarde van de landbouwproducten relatief hoog is. Daarnaast dragen de omvangrijke 
overmakingen van Senegalezen die in het buitenland wonen en werken (vooral in Zuid-Europa) 
bij aan de vermindering van de armoede.
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Het hoofdstuk besteedde ook aandacht aan het overheidsbeleid. Belastingen, overdrachten 
en overheidsbestedingen dragen maar in beperkte mate bij aan een vermindering van de 
ongelijkheid. In de praktijk staan ineffectieve belastingsystemen, een gebrek aan 
gekwalificeerd personeel, ineffectieve handhaving, belastingconcurrentie tussen landen, 
vrijstellingen en het bestaan van een omvangrijke informele sector een effectieve inning in 
de weg. Mede hierdoor bedragen de overheidsinkomsten in de lage en lagere 
middeninkomenslanden veelal niet meer dan 15-20% van het nationaal inkomen. 
Veel landen hebben omvangrijke energiesubsidies, die een denivellerend effect hebben. 
Programma’s voor sociale bescherming staan nog in de kinderschoenen. ODA speelt nog een 
grote rol. Zo kan Rwanda niet zozeer meer uitgeven aan sociale programma’s dan de andere 
casestudielanden omdat de eigen belastinginkomsten hoger zijn, maar vooral omdat de 
ontvangen ODA, gemeten als percentage van het nationaal inkomen, veel hoger is. 
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4.1 Inleiding

Nationaal en internationaal ontstaat steeds meer erkenning dat armoede en ongelijkheid niet 
met economische groei alleen zijn uit te bannen en dat de onderkant van de samenleving 
niet noodzakelijkerwijs profiteert van een toename van de internationale handel. Een 
effectief armoedebeleid vergt een multisectorale strategie die zich zowel richt op het 
stimuleren van de werkgelegenheid als ook het verminderen van de ongelijkheid in kansen 
en in uitkomsten (Wereldbank, 2015). Terugkerende elementen voor een dergelijke strategie 
zijn (Wereldbank (2012, 2015 en 2016a; Badine en Makombe, 2015; Fox en Thomas, 2016; 
UNDP, 2017; Stiglitz, 2017, AFDB, 2018):
1. een beleid dat is gericht op een stijging van de productiviteit in de landbouw en 

vermindering van de afhankelijkheid van het weer; 
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. versterking van en een betere verdeling van menselijk kapitaal door universele toegang 
tot gezondheidszorg, investeringen in de zorg voor baby’s en jonge kinderen, 
verbetering van de toegang tot en kwaliteit van basisonderwijs, secundair onderwijs en 
beroepsonderwijs;

4. een verhoging en effectieve inning van de belastingen in combinatie met gerichte 
sociale uitgaven, waaronder conditionele en onconditionele overdrachten.

Dit hoofdstuk gaat in op opties voor overheden en donoren om de problemen van 
werkloosheid, armoede en ongelijkheid aan te pakken. De basis hiervoor wordt gevormd 
door beleidsevaluaties, jarenlang wetenschappelijk onderzoek en systematische reviews, 
die een schat aan informatie hebben opgeleverd over wat wel en niet werkt op deze 
terreinen. Het hoofdstuk bespreekt sectoren en thema’s waarvan interventies hebben 
bewezen effectief te zijn in het aanpakken van de genoemde problemen: landbouw, 
werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Er bestaat grote consensus over de noodzaak om de productiviteit in de landbouw (4.2) te 
verhogen. Voor vermindering van armoede en ongelijkheid is het gewenst om deze 
interventies op de kleinere boeren te richten. Onderzoek van Bolt et al. (2017) liet zien dat 
ongelijkheid anders toeneemt, in plaats van afneemt. Voor de structurele transformatie zijn 
daarnaast aanzienlijke investeringen in de infrastructuur nodig (4.3). Enerzijds vergen de 
snelgroeiende steden (zoals Lagos, Dar es Salaam en Ouagadougou) omvangrijke 
investeringen, anderzijds vragen vermindering van armoede en ongelijkheid juist om 
investeringen in de rurale infrastructuur. Versterking van de infrastructuur is ook vereist voor 
het creëren van voldoende werkgelegenheid in de industrie en moderne dienstverlening 
voor de sterk groeiende beroepsbevolking (4.4). Kansen bestaan verder ook in de bouw, het 
toerisme en publieke diensten. Het creëren van banen vergt aanzienlijke investeringen in 
onderwijs (4.5) en gezondheidszorg en SRGR (4.6), juist om de ongelijkheid in kansen te 
verkleinen. Het hoofdstuk reflecteert verder op de rol die belastingen (4.7) kunnen spelen bij 
de vermindering van armoede en ongelijkheid. Daarvoor zijn ook cash transfers (4.8) 
bijzonder effectief gebleken. Paragraaf 4.9 geeft een samenvatting van het hoofdstuk.



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 90 |

4.2 Landbouw

Hoewel in Afrika het aandeel van de landbouw in de economie afneemt is de sector van 
cruciaal belang voor een effectieve armoedebestrijding. Ten eerste is een groot deel van de 
bevolking nog steeds werkzaam in de landbouw. Ondanks de urbanisatie blijft de rurale 
bevolking, en daarmee het arbeidsaanbod op het platteland, toenemen. Zoals het 
voorgaande hoofdstuk liet zien is het niet mogelijk om het de armoedeproblematiek 
fundamenteel aan te pakken zonder iets te doen aan de beroeps- en inkomensperspectieven 
van deze groep. Ten tweede is een verhoging van de productiviteit een voorwaarde voor het 
versterken van de structurele transformatie.

Verhoging van de voedselproductie is noodzakelijk om te verzekeren dat de snel groeiende 
bevolking, de beschikking heeft over voldoende voedsel. Nu importeert Sub-Sahara Afrika 
jaarlijks voor USD 37 mrd. (circa 12% van de goederenimport) aan voedsel (ACET, 2017). De 
waardevermindering van valuta maakt dat deze importen steeds duurder worden. Oorzaken 
zijn de lage productiviteit van de eigen landbouw, hoge transportkosten, urbanisatie, en 
verschuivende preferenties (vooral in de steden) van onbewerkt naar bewerkt voedsel. 

Het rapport Agriculture Powering, Africa’s Economic Transformation (ACET, 2017) schetst voor Afrika 
een duale strategie, die een industrialisatie, gebaseerd op de lichte industrie, combineert 
met een modernisering van de landbouw, gericht op:
• een hogere productiviteit van arbeid en land;
• verhoging van de productie en verwerking van landbouwgewassen;
• vermindering van de export van primaire landbouwproducten en import van voedsel; 
• vermindering van afhankelijkheden door een diversificatie van de productie;
• een grotere bestandheid tegen ongunstige weersinvloeden;
• een integratie in andere sectoren van de economie.

De transformatie vraagt zowel om investeringen in de landbouwtechnologie en inputs als 
in de lokale infrastructuur. Investeringen in irrigatie zijn noodzakelijk om de productiviteit 
te verhogen door stabiele beregening als ook de invloed van klimaatverandering (droogte) 
op te vangen (Page en Shimeles, 2015). De slechte irrigatie maakt de productie gevoelig voor 
weersomstandigheden. De toegang tot kwalitatief hoogwaardige inputs is vooral van 
belang in landen waar de beschikbaarheid van land een steeds groter probleem wordt, zoals 
Ethiopië, Rwanda en Burundi (Benin, 2016). Een gebrekige lokale infrastructuur maakt het 
verder lastig om inputs als zaden en kunstmest te verkrijgen en de producten te vermarkten. 
Verhoging van de productie in de landbouw vergt verder investeringen in kennis, mede 
gericht op vaardigheden bij de bediening en onderhoud van landbouwmachines, 
voedselverwerking, marketing, transport, logistiek en kwaliteitscontrole. 

Voorlichtingsprogramma’s zijn vaak nog weinig effectief. Betere resultaten worden bereikt met 
programma’s die boeren een aantal keuzes aanbieden (Filmer en Fox, 2014). Speciale scholen 
voor boeren (farmer field schools) kunnen ook bijdragen aan de verhoging van de productie en 
het inkomen van boeren, vooral in combinatie met waardeketeninterventies, maar ook hier 
is de theorie niet altijd voldoende afgestemd op de praktijk (Filmer en Fox, 2014; IOB, 2018). 
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Het Ugandese voorbeeld (zie hoofdstuk 3) laat het belang van regionale integratie zien.  
In Uganda nam de armoede sterk af nadat boeren in het Noorden hun grond weer konden 
bewerken en door een grotere regionale stabiliteit meer naar omliggende landen konden 
exporteren.

Hoewel vergroting van de productiviteit noodzakelijk is voor vermindering van armoede op 
het plateland (Benin, 2016), is versterking van de landbouw nog niet hetzelfde als een beleid 
dat is gericht op vermindering van rurale armoede. Een inzicht uit de IOB beleidsdoorlichting 
voedselzekerheid (2017) is dat maatregelen die vooral zijn gericht op een verhoging van de 
productiviteit of de versterking van waardeketens meestal niet de armste groepen bereiken. 
Kleinschalige boeren zitten een armoedeval, omdat zij onvoldoende middelen hebben om 
te investeren in een vergroting van de productie en hogere productiviteit (Filmer en Fox, 
2014). Ook ander onderzoek wijst hierop (Nissanke, 2017b). Booth et al. (2015) noemen het 
verwaarlozen van de productiviteit van kleine boeren het grootste probleem in de 
ontwikkeling van de Afrikaanse economie. De conclusie is dat inclusieve ontwikkeling voor 
deze groep een andere benadering vergt, die uitgaat van een lokale analyse.

Voor veel boeren vormt de toegang kapitaal een groot probleem, dat kan worden opgelost 
via betere toegang tot krediet of, voor de armste boeren, inkomensoverdrachten. Subsidies 
voor inputs (vooral kunstmest, maar ook zaden) blijken vaak de armere boeren niet goed te 
bereiken en lokale handelaren te verdringen IOB, 2011; ACET, 2017). ACET adviseert daarom 
de invoering van een vouchersysteem, zoals in Nigeria, waarbij overheden niet langere de 
kunstmest verspreiden, maar aan de doelgroepen vouchers aanbieden die hen in staat 
stellen de inputs op de markt te kopen. Daarnaast dragen landhervormingen en een 
verbetering van landrechten bij aan een hogere productiviteit. De overgrote meerderheid de 
Afrikaanse boeren werkt op kleine stukjes land, vaak met onduidelijke rechten. Vooral in 
oost- en zuidelijk Afrika houden grootgrondbezitters de meest vruchtbare grond in hun 
eigendom, terwijl een groot deel van de bevolking daar geen toegang tot heeft (UNDP, 2017). 
Boeren investeren meer als hun landrechten duidelijk zijn vastgelegd zijn (Filmer en Fox, 2014). 

Onderzoek wijst verder op het belang om verbindingen tussen stad en platteland te 
versterken (Losch, 2016). Armere dorpen zijn mede arm omdat zij bepaalde (geografische) 
kenmerken missen die rijke dorpen en steden wel hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
verschillen in bodemgesteldheid, maar ook in infrastructuur of onderwijsvoorzieningen 
(Gräb en Grimm, 2011). 

In 2003 hebben landen in de Verklaring van Maputo afgesproken minimaal 10% van het 
overheidsbudget aan de landbouw te besteden, maar tot dusverre hebben niet meer dan 
zeven landen (waaronder Burkina Faso, Ethiopië en Senegal) dat cijfer consequent gehaald. 
In Ethiopië voert de overheid sinds 1995 een beleid dat is gericht op verhoging van de 
landbouwproductiviteit in combinatie met een productief vangnetprogramma (UNDP, 
2017). De overheid bevorderde een marktgericht en gedecentraliseerd landbouwmodel met 
moderne plattelandsinstituten, die het gebruik van verbeterde zaden en kunstmest 
bevorderen. Landcertificaten leidden tot een beter beheer van de grond en een (45%) 
hogere productiviteit (IOB, 2014). Uitbreiding van de landbouw werd verder gestimuleerd 
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door verbetering van de infrastructuur, commercialisering van de landbouw en beter 
functionerende voedselmarkten (Stifel en Woldehanna, 2016). Investeringen in wegen 
leidden tot substantieel verbeterde toegang van boeren tot markten. Met deze aanpak was 
de landbouw in Ethiopië een motor van de economische groei. De stijging van de 
arbeidsproductiviteit in de landbouw droeg bij aan een vermindering van de ongelijkheid 
tussen regio’s (IMF, 2015). 

In Rwanda volgde de overheid een vergelijkbare aanpak als in Ethiopië. Zij stimuleerde de 
productie van kleine boeren via investeringen in landbouwinputs en -technieken en 
plattelandswegen (Fox en Kaun, 2017). De Rwandese overheid zorgde tegelijkertijd voor 
macro-economische stabiliteit, verbetering van het investeringsklimaat en stimuleerde nieuwe 
investeringen in de particuliere sector. Investeringen in onderwijs en gezondheidszorg 
droegen bij aan een verhoging van de (potentiële) arbeidsproductiviteit van Rwandese 
jongeren, terwijl de bevolkingsgroei afnam onder invloed van programma’s voor 
gezinsplanning. De voordelen van de gestegen productiviteit kwamen echter het meest ten 
goede aan gezinnen met betere landrechten (Diao et al., 2010). Deze, vaak rijkere, 
huishoudens verbouwen hoogwaardigere producten en hebben betere toegang tot 
markten. Hierdoor kunnen zij extra profiteren van de hogere agrarische opbrengsten.

Een rol voor donoren 
Een les uit de recente beleidsdoorlichting over voedselzekerheid is dat maatregelen die 
uitsluitend zijn gericht op een verhoging van de productiviteit of de versterking van 
waardeketens meestal niet de armste boeren bereiken (IOB, 2017). Het risico is groot dat bij 
een ongerichte stimulering van de productiviteit de ongelijkheid en armoede toenemen 
(Nissanke, 2017). Vermindering van armoede en ongelijkheid gaat beter met programma’s 
die zich juist richten op de kleinschalige landbouw. Dit vraagt om interventies die gericht zij 
op de lokale context en die rekening houden met de lokale acro-ecologische kenmerken 
van de landbouwgrond en met de diversiteit aan mogelijkheden en beperkingen van de 
lokale boeren (Benin, 2016). Een tweede conclusie uit de IOB-beleidsdoorlichting is dat het 
beter is om bewezen oplossingen te ondersteunen, gericht ook op een verminderde 
afhankelijkheid van het weer (o.a. betere irrigatie), dan om steeds nieuwe donor gestuurde 
niches te zoeken die een katalyserend effect zouden kunnen hebben (zie ook Benin, 2016). 
De ervaring leert dat ook succesvolle projecten zelden opgeschaald worden als de donor 
alleen middelen voor de pilot heeft gereserveerd. 
   
Effectieve instrumenten zijn (zie ook ACET, 2017):

1. Ondersteunen van landhervormingen en programma’s voor het waarborgen van 
landrechten;

2. De verbetering van de toegang van kleine boeren tot landbouwinputs en 
landbouwgereedschappen, onder meer via vouchers;   

3. Ondersteuning van mechanisatie in de landbouw, onder meer door uitbreiding van de 
lokale fabricage van kleine machines en onderhoud en verhuur via boerenorganisaties;

4. Ondersteuning van boeren via vraaggerichte trainingen, vooral in de meer 
achtergebleven gebieden;
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5. Ondersteuning van het landbouwkundig onderzoek. Dit is een van de meest effectieve 
instrumenten voor verhoging van de productie en productiviteit de landbouw (Page en 
Shimeles, 2015; IOB, 2018). In Afrika is het niveau van investeringen hierin laag (niet 
meer dan 0,7% van de bijdrage van de sector aan het nationaal inkomen, tegenover 3% 
in ontwikkelde economieën);

6. De ontwikkeling van een juridisch kader voor kleinschalige familiebedrijven; 
7. Ondersteuning van milieuvriendelijke landbouw en vermindering van de afhankelijkheid 

van weersinvloeden; 
8. Versterken van de lokale infrastructuur. In Tanzania was de mogelijkheid van boeren om 

in de regio activiteiten buiten de landbouw te ontplooien de voornaamste oorzaak van 
de daling van de rurale armoede; 

9. Ondersteunen van programma’s die zijn gericht op versterking van de lokale 
infrastructuur en die de relatie tussen stad en platteland versterken;

10. De ontwikkeling van een agro-industrie, die maakt dat Afrikaanse landen meer waarde 
toevoegen aan hun eigen landbouwproducten;

11. Versterking van de regionale integratie;
12. De ondersteuning van boerenorganisaties, mede door capaciteitsontwikkeling op het 

terrein van productie, de benutting van schaalvoordelen en verbetering van de 
onderhandelingspositie (Losch, 2016);

13. Gerichte programma’s voor krediet aan kleine boeren;
14. Ondersteunen van programma’s voor sociale bescherming.

4.3 Infrastructuur

De meeste landen in Sub-Sahara Afrika scoren laag op indicatoren voor infrastructuur 
(Wereldbank, 2017). Een voorbeeld is de energiesector. Slechts 35% van de bevolking heeft 
toegang tot elektriciteit. De capaciteit blijft met 0,04 megawatt per 1.000 inwoners ver 
achter bij die in andere regio’s, en wat belangrijker is, ook bij de behoefte.54 Sub-Sahara is 
ook de regio met de minst ontwikkelde transportinfrastructuur. De toegang tot 
infrastructuur is ongelijk verdeeld, wat een factor is in de ongelijkheid in uitkomsten. 

Toch zijn er ook verbeteringen. In 1990 had ruim 50% van de bevolking toegang tot schoon 
drinkwater; in 2015 was dat 77% (Wereldbank, 2017). Volgens onderzoek droegen 
investeringen in infrastructuur (en dan vooral in telecommunicatie) bij aan het herstel van 
de economische groei in Afrika sinds het einde van de jaren negentig (Foster en 
BriceñoGarmendia, 2010; IOB, 2014; Wereldbank, 2017). In Uganda gaven omvangrijke 
investeringen in de infrastructuur, waaronder stuwdammen en waterkrachtcentrales, een 
impuls aan de economische groei. Dergelijke investeringen vormen een voorwaarde om de 
totstandkoming van een moderne verwerkende industrie te realiseren en toegang tot 
markten te verbeteren (IOB, 2014; WEF, 2017a). 

54 Ter vergelijking: Nederland had in 2010 een capaciteit van 1,6 MW per inwoner.
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Ondanks de toegenomen investeringen, blijft een gebrekkige infrastructuur een groot 
probleem. Het financiële gat is nog groot. Volgens de AFDB (2018) zou Afrika jaarlijks circa 
USD 68-108 mln. meer moeten investeren in infrastructuur, vooral ook om voldoende 
werkgelegenheid te kunnen creëren voor de snelgroeiende beroepsbevolking. Daarbij schat 
de bank de mogelijkheden voor private fianciering niet hoog in: circa 5-10% van de 
infrastructuuruitgaven in de wereld wordt privaat gefinancierd. Volgens de Wereldbank (2017) 
zou de economische groei in Sub-Sahara Afrika gemiddeld 2,6 procentpunt per jaar hoger 
kunnen zijn als de regio er in zou slagen om de problemen op het terrein van infrastructuur op 
te lossen. Het gaat daarbij dan vooral om verbetering van de energie- en transportinfrastructuur. 
Om de voordelen van investeringen in infrastructuur ten volle te benutten zouden 
overheden daarbij ook moeten investeren in onderwijs, training en verbetering van de 
regelgeving (AFDB, 2018).

Mits voldoende gericht leiden investeringen in infrastructuur tot een vermindering van 
armoede (Calderón en Servén, 2014). Zo kan de arbeidsmobiliteit in rurale gebieden worden 
versterkt door verbetering van transport en communicatie-infrastructuur, onderwijs en 
gezondheidszorg (Wiseman en Jayne, 2016). In landen met een nog weinig ontwikkeld 
wegennet, zoals Ethiopië, Uganda en Tanzania, leiden investeringen in rurale wegen tot een 
daling van de transportkosten en toename van het verkeer, met als gevolg een toename van 
het gebruik van kunstmest en andere inputs voor de landbouw, een verhoging van de 
productie, grotere mogelijkheden voor arbeid buiten de landbouw, stijging van inkomens 
en consumptie, vermindering van de armoede, en verbetering van onderwijs en 
gezondheidszorg (Hine et al., 2015). Een versterking van de infrastructuur draagt zo bij aan 
een vermindering van de armoede en verbetering van resultaten op het terrein van 
onderwijs en gezondheidszorg (Estache en Wodon, 2014).55 Toch is ook hier een 
waarschuwing op zijn plaats: hoewel wegen een goede manier zijn om arme rurale 
gebieden te ontsluiten en voor boeren de toegang tot markten te vergroten blijken 
dergelijke investeringen ook tot een vergroting van de ongelijkheid te kunnen leiden.  
Zo kunnen de rijkste boeren, die over moderne tansportfaciliteiten beschikken, meer baat 
hebben bij rurale wegen dan de armste boeren die dat niet hebben (Bryceson et al., 2008). 
Dat betekent dat naast de wegen ook de toegang tot vervoer geregeld moet worden.

55 Een risico is het optreden van een negatief effect op de economische activiteiten in naburige 
gemeenschappen waar niet is geïnvesteerd in het rurale wegennet (Wereldbank, 2016a).
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Figuur 4.1 Percentage van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit (2014) en schoon drinkwater 
(2015)
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Bron: WDI.

Een rol voor donoren 
Volgens verschilende onderzoekers hebben donoren zich bij versterking van het 
ondernemingsklimaat te veel gericht op de vermindering van bureacratische regels en te 
weinig op het belang van investeringen in infrastructuur (Page en Shimeles, 2015). Daar is 
de laatste jaren wel een kerntering in gekomen. ODA-uitgaven voor infrastructuur zijn 
toegenomen van USD 6 mrd. in 2002 tot USD 30 mrd. in 2014. Een deel van deze stijging komt 
op conto van enkele grote donoren: Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, 
de EU en de wereldbank. Nederland participeert actief in enkele grote infrastructuurfondsen.

Uit eerder onderzoek van IOB (2014) kwam naar voren dat financiers van infrastructuur 
veronderstellen dat wat goed is voor het land, ook goed is voor de laagste inkomens. Het is 
daarbij verleidelijk uit te gaan van de laagste kosten per gebruiker als een proxy van de 
hoogste kosteneffectiviteit (Foster, Vivien en Briceno-Garmendia, 2010). Dit leidt 
gemakkelijk tot een focus op grootschalige investeringen in een stedelijke omgeving en 
leidt niet noodzakelijkerwijs tot een vermindering van armoede en ongelijkheid. Het blijkt 
dat door deze aanpak de situatie voor arme huishoudens minder verbeterd is dan voor 
rijkere inkomensdecielen, wellicht met uitzondering van de telecomsector.
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Infrastructuur kan bijdragen aan een vermindering van armoede en ongelijkheid, maar dan 
is daar expliciete aandacht voor nodig. Middelgrote donoren zouden zich juist kunnen 
richten op het doorbreken van de stedelijke bias die al in veel nationaal beleid zit 
opgesloten. Dat betekent bijvoorbeeld meer investeren in rurale infrastructuur, met 
gemiddeld hogere kosten per gebruiker. Met een focus voor kwantitatieve rapportages staan 
incentives voor dergelijke investeringen staan niet altijd in de juiste richting: het leidt 
gemakkelijk tot een urbane bias (Poulton, 2014).

De beleidsdoorlichting hernieuwbare energie (IOB, 2015) concludeerde dat verbetering van 
de energievoorziening een instrument kan zijn om de levensomstandigheden in rurale 
gebieden te verbeteren en daar economische activiteiten te stimuleren, mits er ook voor 
wordt gezorgd dat de armste huishoudens ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 
voorzieningen. Als dat niet wordt verzekerd, dan zal de ongelijkheid eerder toenemen dan 
afnemen. In een groot aantal Afrikaanse landen geeft de overheid veel geld uit aan 
energiesubsidies, maar veel huishoudens zijn zo arm, dat zij zich de reguliere toegang tot 
specifieke infrastructuurvoorzieningen zoals water en energie niet kunnen veroorloven 
(Estache en Wodon, 2014). Subsidies (op bijvoorbeeld water en elektriciteit) bereiken vaak 
juist de huishoudens die onder de armoedegrens leven niet, omdat zij door prohibitieve 
aansluitingskosten niet zijn aangesloten op de voorzieningen (IOB, 2016; Younger et al., 2016; 
Wereldbank, 2016a). Subsidies krijgen dan een denivellerend effect. Het paradoxale is dat 
huishoudens met de laagste inkomens worden gedwongen om gebruik te maken van 
duurdere alternatieven (bijvoorbeeld doordat zij water moeten kopen van afzonderlijke 
verkopers, in plaats van dat zij dit direct van het publieke netwerk kunnen betrekken). 
Dit pleit ervoor om niet het gebruik te subsidiëren, maar de aansluiting (Estache en Wodon, 
2014). Het infrastructuurbeleid zou daarnaast meer rekening moet houden met de belangen 
van huishoudens in rurale gebieden.

De ervaringen leren verder dat daling van de armoede op het platteland samenhangt met 
het vinden van andere inkomensbronnen. Overheden en donoren kunnen de 
arbeidsmobiliteit in rurale gebieden versterken door verbetering van transport, 
energievoorziening, communicatie-infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Tegelijkertijd is ook meer aandacht nodig voor de stedelijke infrastructuur. Veel Afrikaanse 
steden weten op dit moment het economisch potentieel onvoldoende te benutten omdat 
zij de voordelen van de stad onvoldoende realiseren (zie paragraaf 3.3). Steden kunnen veel 
meer een banenmotor worden dan nu het geval is, maar dat vereist aanzienlijke 
investeringen in de stedelijke infrastructuur (Collier, 2017; Lall et al., 2017). Het vraagt om 
een versterking van de stedelijke autoriteiten, die nu onvoldoende ruimte en middelen 
hebben om de problemen aan te pakken, het vraagt om betere regelgeving en sterkere 
instituties. Beide zijn nu nog vaak gebaseerd op het koloniale verleden en niet aangepast 
aan de eisen van de tijd.
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Concreet kunnen donoren:
1. Investeren in rurale wegen, die bijdragen aan de verbetering van verbindingen met 

regionale markten en steden in de omgeving;
2. Investeren in de toegang tot elektriciteit, vooral op duurzame wijze opgewekt;
3. Investeren in de toegang tot schoon drinkwater en sanitatie;
4. Aansluitingskosten voor de armste groepen financieren;
5. Investeren in de infrastructuur voor publieke voorzieningen (scholen, 

gezondheidsvoorzieningen);
6. Investeren in rurale communicatie-infrastructuur.
7. Investeren in de stedelijke infrastructuur, gericht op het bevorderen van de groei van 

ondernemingen die regionaal en internationaal kunnen concurreren.
8. Ondersteunen bij stedelijke planning en organisatie van de stedelijke infrastructuur, 

eigendomsrechten en stedelijke belastingen.56

4.4 Werkgelegenheid

De problematiek van armoede en ongelijkheid kan niet los worden gezien van de 
werkgelegenheid. Afrikaanse burgers noemen werkloosheid het grootste probleem (AFDB 
et al., 2017). Een uitdaging is het creëren van voldoende banen voor de Afrikaanse jongeren 
(Dekker en Hollander, 2017). Jaarlijks betreden 15-20 miljoen jongeren de Afrikaanse 
arbeidsmarkt en dit cijfer zal in de komende jaren toenemen. In de komende 15 jaar zullen 
375 miljoen Afrikaanse jongeren volwassen worden (Losch, 2016). Vooral kwetsbare 
groepen, waaronder vrouwen en jongeren in fragiele staten hebben nauwelijks een kans op 
werk. Zestig procent van de werklozen in Sub-Sahara Afrika is 25 jaar of jonger (UNDP, 2017). 
Een derde van de personen tussen 15 en 35 jaar die geen onderwijs volgen is werkloos en nog 
eens een derde heeft een onzekere baan in de subsistentielandbouw of in laagproductieve 
en slecht betaalde diensten. Jongeren trekken massaal uit de landbouw, zowel vanwege het 
imago van een oude, weinig gemoderniseerde sector als ook omdat ze geen ruimte krijgen 
van de oudere generatie. Ze komen terecht in slecht betaalde diensten. Waar in veel landen 
jongeren nog vaak tijdelijke contracten hebben is dat in Sub-Sahara Afrika, met uitzondering 
van enkele landen zoals Zuid-Afrika, veel minder het geval. Vaste banen komen, met 
uitzondering van Nigeria en enkele landen in zuidelijk Afrika, veel minder voor. In Tanzania, 
bijvoorbeeld, heeft een op de vijftig werkende jongeren (15-29 jaar) een vast arbeidscontract 
en nog eens een op de vijftig een tijdelijk contract. Ongeveer 10% is werknemer zonder 
contract. De meeste jongeren werken binnen de familie (bijna 60%) of voor zichzelf 
(ongeveer 27%). Vooral kwetsbare groepen (waaronder jongeren, vrouwen en migranten) 
zijn aangewezen op de laagproductieve informele sector. De verdiensten hieruit zijn 
onvoldoende om uit de armoede te geraken: 69% van de werkende jongeren in Sub-Sahara 
Afrika is extreem arm (ILO, 2017).57 Veel jongeren raken ook ontmoedigd en verlaten de 
arbeidsmarkt. In 2012 had in Kenia ruim 60% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar geen baan 

56 Een voorbeeld hiervan is het Develop to Build (D2B) project dat de Kampala Capital City Authority financieel 
steunt om een oplossing te bieden voor de verkeersproblemen en de luchtvervuili9ng in Kampala.

57 Met een consumptie per persoon van minder dan USD 1,90.
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en zocht deze ook niet (ILO, 2013). Dit cijfer is voor jonge vrouwen nog hoger. De slechte 
interne vooruitzichten dragen bij aan de wens van 44% van de jongeren in Sub-Sahara Afrika 
om in het buitenland te werken (ILO, 2017). 

Om voldoende banen te creëren is het noodzakelijk dat de structurele transformatie van de 
grond komt. De landbouw alleen kan niet voldoende banen scheppen. Voor de landbouw 
betekent een sterke groei van de productiviteit juist dat minder mensen nodig zijn in de 
sector (Dercon, 2010). De werkgelegenheid in de dienstensector bestaat voor een groot deel 
uit informele banen die weinig waarde toevoegen en lage inkomsten bieden. De absorptie-
capaciteit van de steden voor dit type banen neemt af. Migranten komen steeds meer 
terecht in laagproductieve functies, zodat de verdere urbanisatie gepaard gaat met een 
verlaging van de gemiddelde productiviteit.

Een groei van een internationaal concurrerende verwerkende industrie kan bijdragen aan 
een omvangrijke banengroei (Filmer en Fox, 2014). Filmer en Fox schatten dat het wel  
20 jaar kan duren voordat een dergelijke transformatie voldoende banen oplevert. Dit 
onderstreept volgens de auteurs het belang om dit proces zo snel mogelijk in gang te zetten. 
Dit vermindert de afhankelijkheid van grondstoffen en landbouwgewassen voor de export 
en kan ook bijdragen aan een versterking van de binnenlandse vraag, bijvoorbeeld voor de 
bouw en dienstensector. Om deze groei tot stand te brengen moet de industrie 
concurrerender worden. Dit vraagt om een versterking van de transportinfrastructuur, 
verbetering van de toegang tot energie, het wegnemen van handelsbarrières, verbetering 
van de toegang tot kapitaal en verbetering van het onderwijs en aansluiting van het 
onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De belangrijkste knelpunten zijn afhankelijk 
van de lokale context: in het ene land is dat de toegang tot energie, in het andere is dat de 
transportinfrastructuur en in een derde land zijn het bureaucratische barrières (Filmer en 
Fox, 2014). In verschillende landen wordt ook geëxperimenteerd met speciale exportzones. 
De ervaringen daarmee in Afrika zijn echter niet onverdeeld gunstig (Farole en Moberg, 
2017). In bijvoorbeeld Tanzania en Ethiopië zijn ze tot dusverre weinig succesvol (ECA, 2016; 
McMillan et al., 2017).

Een rol voor donoren 
Voor een duurzame structurele transformatie zal Sub-Sahara Afrika zich meer moeten 
richten op versterking van de verwerkende industrie, de bouw, infrastructuur en moderne 
diensten (bank- en verzekeringswezen, ICT, toerisme). Dit is ook noodzakelijk om de 
snelgroeiende groep jongeren in de steden een baan te kunnen bieden. Donoren kunnen 
initiatieven op verschillende manieren ondersteunen:

1. Bijdragen aan de ontwikkeling van een agro-industrie voor de verwerking van 
landbouwproducten. Dit creëert niet alleen banen, maar draagt ook bij aan het 
verhoging van het toevoegen van waarde van landbouwgewassen in eigen land. 
Dit vermindert ook de afhankelijkheid van de import van verwerkt voedsel, waarvan de 
vraag in de steden toeneemt.
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2. Een groot banenpotentieel zit verder in de economische infrastructuur, waaronder de 
bouw en de vergroening van de economie. Donoren kunnen de financiering van 
investeringen in infrastructuur, vooral in rurale gebieden, en in de vergroening van 
de economie ondersteunen. Dat laatste draagt tegelijkertijd bij aan het realiseren van de 
Rio-doelstellingen. Volgens het World Economic Forum (2017a) zou een vergroening 
van de economie alleen al in Zuid-Afrika ca. 460,000 banen opleveren. 

3. In veel Afrikaanse landen groeit de bouwsector snel en bestaat er een tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten. Lage lonen en slechte en onveilige arbeidsomstandigheden 
maken het werk echter weinig aantrekkelijk. Donoren kunnen bijdragen aan het 
opleiden van jongeren voor de bouw, bij voorkeur via ondersteuning van het reguliere 
beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen zij helpen om de arbeidsomstandigheden in de 
bouwsector te verbeteren.

4. Om een groei van de (lichte) arbeidsintensieve industrie en diensten tot stand te 
brengen is het noodzakelijk de transportinfrastructuur te versterken, de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, toegang tot kapitaal te verzekeren en de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

5. Andere groeisectoren zijn toerisme, onderwijs en gezondheidszorg. Het toerisme is een 
arbeidsintensieve sector met multipliereffecten naar andere sectoren. Versterking van 
de werkgelegenheid in het onderwijs en de gezondheidszorg is noodzakelijk om 
bevredigende voorzieningenniveaus te kunnen realiseren.58

6. Donoren kunnen helpen bij het opzetten van instituties die vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen (Kilimani, 2017). Werkzoekenden zijn nu nog te 
veel afhankelijk van sociale netwerken. Een voorbeeld van zo’n arbeidsmarktinstrument 
is het JobMatch programma’s in Rwanda, dat werkgevers en kwetsbare jongeren bij 
elkaar probeert te brengen via een systeem van sms-berichten (Dawes et al., 2014).

7. Trainingen gericht op de verbetering van technische, financiële en management-
vaardigheden kunnen bijdragen aan een verbetering van de productiviteit (Filmer en 
Fox, 2014). Het is daarbij wel gewenst dat deze goed worden geëvalueerd, omdat het 
inzicht in de effectiviteit van dit soort trainingen nu nog beperkt is (IOB, 2014; Filmer en 
Fox, 2014).

8. Donoren kunnen bijdragen aan programma’s die zijn gericht op het doorbreken van de 
informalisering. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals (ILO, 2013): 
• het wegnemen van bureaucratische barrières, langdurige procedures en verbetering 

van de registratie van eigendomsrechten;
• verbetering van de sociale bescherming voor werknemers in de informele sector;
• versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt via het aanbieden 

van opleidingen voor op de markt gerichte vaardigheden;
• bestrijding van discriminatie en ongelijkheid met programma’s gericht op kwetsbare 

groepen;
• bevordering van ondernemerschap onder jongeren met cash transfer programma’s 

en training.

58 Onderzoekers spreken bijvoorbeeld voor Tanzania van de noodzaak om de werkgelegenheid in het 
onderwijs te verdubbelen en die in de gezondheidszorg te verviervoudigen (ESFR en UNDP, 2015).
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9. Donoren kunnen meer experimenteren met vormen van (tijdelijke) arbeidsmigratie. 
Waar aan de ene kant in Europa in verschillende sectoren steeds meer tekorten ontstaan 
als gevolg van demografische ontwikkeling, blijken in Uganda en Senegal 
overmakingen van arbeidsmigranten te hebben bijgedragen aan de vermindering van 
armoede.  

Verschillende landen zijn succesvol bij het nemen van maatregelen om de afhankelijkheid 
van de informele sector te verminderen (ILO, 2017). Het gaat daarbij om initiatieven, zoals 
in Brazilië, die bevorderen dat een eerste baan in de formele sector is, die bijdragen aan een 
formalisering van de economie (zoals in Columbia) en formeel ondernemerschap 
bevorderen (zoals in Chili en Mexico). In bijvoorbeeld Liberia zijn ervaringen opgedaan met 
‘one-stop-shops’, waar aan alle vereisten voor het opzetten van een onderneming kan 
worden voldaan. Maatregelen zijn vooral effectief als zij worden gericht op de grotere 
informele bedrijven (Mbaye wen Benjamin, 2015). Daarnaast zijn maatregelen van belang 
die bijdragen aan een verhoging van de productiviteit in de informele sector. In de 
verwerkende industrie gaat het vaak om bedrijfjes die eenvoudige bewerkingen uitvoeren. 
De kwaliteit is veelal laag (Filmer en Fox, 2014). Belemmeringen voor verbetering van de 
kwaliteit en productiviteit zijn het gebrek aan ruimte, toegang tot krediet, en vaardigheden 
en tegenwerking door lokale overheden.

Over de effectiviteit van veel trainingen weten we weinig, vooral omdat veel evaluaties op 
dit terrein onvoldoende zijn (IOB, 2014). En voor zover we wel weten wat de effecten zijn, 
vallen zij vaak tegen, vaak door het ontbreken van een duidelijke aansluiting met de eisen 
van de arbeidsmarkt (Filmer en Fox, 2014; Fox en Kaul, 2017). Uit onderzoek blijkt dat 
vraaggestuurde trainingen, die in nauw overleg met de werkgevers zijn ontwikkeld, 
effectiever zijn dan aanbod gestuurde trainingen (Dekker en Hollander, 2017). Hier ligt een 
taak voor overheden en donoren. Bedrijven bieden zelden de vereiste opleidingen. 

De ervaringen met werkgelegenheidsprogramma’s zijn in het algemeen minder goed. 
Zij vragen om een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak, waarbij voldoende rekening 
wordt gehouden met de lokale capaciteit (AFDB, 2016b). Maar aan deze voorwaarden wordt 
zelden voldaan. Uit onderzoek blijkt dat programma’s voor micro-krediet vaak niet vaak 
effectief zijn in het creëren van banen (Grimm en Paffhausen, 2015; Fox en Kaul, 2017).

4.5 Onderwijs

Een knelpunt bij het creëren van banen is het lage opleidingsniveau van een groot deel van 
de bevolking. De ‘skills gap’ is een verklaring voor het niet tot stand komen van een 
arbeidsintensieve industrie en modernisering van de samenleving (Stiglitz, 2017). Het 
beroepsonderwijs is in veel landen verouderd en te weinig gericht op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt. Een arbeidsintensieve industrie en moderne dienstensector komen mede 
nauwelijks tot stand omdat werkgevers niet in staat zijn om voldoende gekwalificeerd 
personeel te vinden (Wereldbank, 2012; WEF, 2017a). In Burkina Faso, bijvoorbeeld, is 
slechts een kwart van de werkende bevolking naar school gegaan, en degenen die onderwijs 
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hebben gevolgd kunnen niet altijd lezen of schrijven (Wereldbank, 2017). Van de jongeren 
tot en met 24 jaar heeft 58% geen opleiding; voor de groep van 25 tot 35 jaar is dat zelfs 71%. 
Jongeren zijn slecht opgeleid voor banen in de landbouw, industrie of dienstverlening. 
Doordat een groot deel van de bevolking laagproductieve arbeid verricht (hetzij in de 
landbouw, hetzij in de informele dienstverlening) ontstaat een vicieuze cirkel waarbij 
nauwelijks sprake is van ‘training on the job’ (Kilimani, 2017). Verschillende onderzoekers 
concluderen voor Tanzania dat zonder een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, de 
economische transformatie niet tot stand kan komen (Hanushek and Wöβmann, 2008 and 
2010; Mkenda et al., 2010; Bandara et al., 2014; Matotay, 2014). Transitie naar een midden 
inkomensland betekent dat het percentage hooggeschoolden in de beroepsbevolking moet 
toenemen van 3% naar 12% en het percentage middelbaar geschoolde werknemers van 13% 
naar 33% (Moyo et al., 2010). Dit vereist aanzienlijke investeringen in onderwijs.

Uit onderzoeken als Afrobarometer blijkt dat inwoners in Afrika onderwijs en 
gezondheidszorg na werkloosheid de belangrijkste zaken noemen die meer aandacht nodig 
hebben (AFDB et al., 2017). Onderwijs is een belangrijke determinant van de kansen op werk 
en draagt bij aan een vermindering van de ongelijkheid (Filmer en Fox, 2014; Sparreboom 
en Stavena, 2014; Dekker en Hollander, 2017). Vooral in Afrika is dat het geval (Abdullah et 
al., 2015). Opleidingsniveaus zijn vooral laag op het platteland en onder vrouwen. 
Armere huishoudens hebben de financiële middelen niet om voor onderwijs of daaraan 
gerelateerde kosten (zoals vervoer) te betalen.59 Het belang van onderwijs blijkt goed uit de 
mate waarin jongeren een baan hebben gevonden in de moderne formele sectoren. 
In Burkina Faso heeft 85% van de werkende hoger opgeleide jongeren een baan gevonden 
in de moderne sectoren; voor jongeren met hoger secundair onderwijs is dat 50%, voor 
lager secundair onderwijs 19%, voor het primair onderwijs 10% en voor ongeschoolden 
slechts 2% (Wereldbank, 2017). Het betekent dat onderwijssystemen meer gericht moeten 
worden op het bereiken van kwetsbare groepen, waarbij (gebonden) overdrachten en 
voeding op school (lunches) een rol kunnen spelen. Op het terrein van het basisonderwijs is 
de ongelijkheid in toegang sinds 2000 aanzienlijk afgenomen, zowel binnen landen als ook 
tussen landen (Dabalen et al., 2015). Een probleem blijft de kwaliteit, die nog aanzienlijk 
moet verbeteren.

IOB (2011) deed eerder voor Uganda onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat voor veel jongeren de economische voordelen van 
basisonderwijs beperkt zijn: het leidt niet tot een verhoging van de kansen op de 
arbeidsmarkt, terwijl voor veel jongeren vervolgopleidingen ook niet bereikbaar zijn. Het 
gevolg is dat veel jongeren terecht komen in laaggeschoolde, lage productiviteit en 
laagbetaalde activiteiten in de landbouw en in (andere) informele banen. Hier is sprake van 
een wisselwerking: gebrekkige arbeidsmarktkansen vormen een verklaring voor een hoge 
uitval uit het onderwijs. Het afronden van het basisonderwijs heeft alleen significante 
voordelen als het toegang geeft tot secundair onderwijs, waar het rendement veel hoger is. 
Degenen met meer opleiding maken een snelle overgang naar betere beroepen (Garcia & 
Fares, 2009; Bandara, 2014). De deelname van meisjes aan het middelbaar onderwijs wordt 
belemmerd door zwangerschappen en gedwongen huwelijken.

59 De Wereldbank (2017) bepleit daarom ruimere programma’s voor conditionele overdrachten.
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Onderwijs aan meisjes is een effectieve manier om te zorgen voor een daling van het aantal 
meisjes dat al op heel jonge leeftijd een kind krijgt. De onderstaande figuur geeft daarvan een 
indicatie: in landen met een hogere deelname van meisjes aan het secundair onderwijs 
krijgen jonge vrouwen tot 20 jaar gemiddeld veel minder kinderen. In Ethiopië krijgt 61% van 
de vrouwen zonder scholing een kind voor het bereiken van het twintigste levensjaar; voor 
vrouwen met 8 jaar onderwijs is dat 16% (Pradhan en Cunning, 2016). De auteurs schatten dat 
een extra jaar onderwijs van meisjes leidt tot een verlaging van de kans op tienergeboorten 
met 7 procentpunt en een afname van de kans op een tienerhuwelijk met 6 procentpunt.

Figuur 4.2 Onderwijsdeelname meisjes en bevallingen onder jonge vrouwen
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Landen als Niger en Mali combineren een lage deelname aan het secundair onderwijs met een 
hoog aantal jonge vrouwen dat kinderen krijgt. Mauritius en Zuid-Afrika bevinden zich aan 
het andere einde van het spectrum met een hoge onderwijsdeelname en een veel lager aantal 
geboorten onder jonge vrouwen in de leeftijd van 15-19 jaar. Rwanda is een duidelijke 
uitzondering: in Rwanda is het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de leeftijd van 15-19 jaar 
relatief laag, ondanks een lage deelname van meisjes aan het secundair onderwijs. Dit is een 
gevolg van de actieve bevolkingspolitiek van de Rwandese regering (zie ook paragraaf 3.2). 
Per saldo hangt een 50 procentpunt hogere deelname aan het secundair onderwijs samen met 
een daling van ongeveer 90 geboorten per 1000 meisjes in de leeftijd van 15-19 jaar.60 

60 De grafiek geeft alleen een correlatie weer en niet een causaal verband. Zo is ook sprake van 
omgekeerde causaliteit: meisjes vallen ook uit omdat ze een kind hebben gekregen. Toch blijkt uit een 
statistische analyse voor Sub-Sahara Afrika (op basis van panel data voor de periode 1993-2016 (Bron: 
WDI) die corrigeert voor de mogelijke invloed van andere factoren, dat het verband blijft bestaan. De 
analyse controleert voor endogeniteit door gebruik van fixed effects en met deelname aan primair 
onderwijs als instrument voor deelname aan secundair onderwijs. Inkomen is opgenomen als 
controlevariabele. De conclusies zijn in overeenstemming met de literatuur (Canning et al., 2015).
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Een rol voor donoren
Een verbetering van het onderwijs (vooral secundair en beroepsonderwijs) is een 
voorwaarde voor uitbreiding van de industrie en dienstverlening. Versterking van kleuter- 
en basisonderwijs zijn instrumenten bij het terugdringen van achterstanden. Fox en Kaun 
(2017) noemen verbetering van de kwaliteit van het onderwijs “mogelijk de beste 
ontwikkelingsstrategie”, die tegelijkertijd vaak wordt verwaarloosd, omdat de effecten pas 
op langere termijn zichtbaar zijn.

Donoren kunnen op tal van manieren een bijdrage leveren aan de vermindering van 
armoede en ongelijkheid via versterking van het onderwijs aan de laagste inkomensdecielen:
1. De Wereldbank (2016a) wijst op het belang van interventies op heel jonge leeftijd, zoals 

kleuteronderwijs, om zo cognitieve en sociale achterstanden in een vroeg stadium aan 
te kunnen pakken en te voorkomen dat zij toenemen. Het blijkt dan ook dat vooral 
kinderen uit achterstandsituaties baat hebben bij kleuteronderwijs.

2. Daarnaast is het noodzakelijk om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren, 
vooral aan achtergestelde groepen. Effectieve interventies zijn:
• versterking van de onderwijsinfrastructuur rurale gebieden, en dan vooral in 

schoolbanken, boeken, toegang tot elektriciteit, sanitatie (vooral voor meisjes);
• aanzienlijke verbetering van de infrastructuur voor onderwijzend personeel 

(docentenwoningen) in rurale gebieden, zodat het aantrekkelijker wordt om daar te 
werken);

• ondersteuning van onderwijs aan meisjes. Een lage onderwijsdeelname van meisjes 
wijst vaak op het bestaan van tal van andere problemen (IOB, 2011); 

• aandacht voor onderwijs in lokale talen in rurale gebieden (creëren van 
mogelijkheden voor audiovisuele middelen voor het leren van (bijvoorbeeld) Engels 
of Frans);  

• versterking van schoolmanagement en inspectie op zwakke scholen.
3. Versterking van het (secundair) onderwijs. Dit is noodzakelijk om de economische 

trasformatie te kunnen realiseren, met een verschuiving van arbeid van de landbouw 
naar de industrie en hoogproductieve dienstensectoren (UNDP, 2017).

4. Ondersteuning van het beroepsonderwijs en verbetering van de kwaliteit, onder meer 
door deze meer te richten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt (Filmer en Fox, 2014, 
Page en Shimeles, 2015). Uit een onderzoek in Uganda komt naar voren dat 
investeringen in beroepsonderwijs circa 50% effectiever zijn dan loonkostensubsidies, 
waarbij ondernemers werknemers ‘on the job’ opleiden (Alfonsi et al., 2017). 
Trainingsprogramma’s zijn daarnaast het meest effectief in combinatie met het aanbod 
van andere diensten zoals krediet, een mentorschap en de toegang tot netwerken.

5. Ondersteuning van tweede kansonderwijs en volwassenenonderwijs.
6. Ondersteuning van programma’s voor conditionele inkomensoverdrachten om de 

onderwijsdeelname van kwetsbare groepen te bevorderen.

Een goed voorbeeld van de wijze waarop donoren ondersteuning kunnen bieden aan het 
onderwijs aan meisjes was de Nederlandse steun aan het Forum for African Women 
Educationalists in Zambia (FAWEZA). FAWEZA verstrekt beurzen aan wezen en aan andere 
kwetsbare groepen meisjes, die zo toegang tot school houden. Andere omvatten de oprichting 
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van ‘safe houses’, mobiele scholen, leeskringen, bijlessen en mobiele bibliotheken. Nederland 
heeft in Zambia FAWEZA ongeveer tien jaar ondersteund tot aan de sluiting van de ambassade 
in 2013, en was daarbij de grootste partner. FAWEZA droeg er onder meer aan bij dat meisjes 
die in verwachting raakten na hun bevalling toch weer terug naar school gingen (dat was 39% 
in 2006 en is toegenomen tot 67% in 2014 (IOB, 2016). In 2002 kregen in Zambia nog 143 per 
1.000 jonge vrouwen tussen 15 en 19 jaar een kind; in 2015 waren dat er 88. 

Voor de grote groepen jongeren die over onvoldoende vaardigheden beschikken zijn tweede 
kans programma’s zinvol (Watkins en Quattri, 2016). Voorbeelden zijn Ghana’s “School for 
life” programma of in Burkina Faso het “Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non 
Formelle” (FONAENF), een nationaal fonds voor alfabetiseringsprogramma’s voor 
volwassenen, een programma dat Nederland jarenlang heeft gesteund. Het fonds heeft 
aanzienlijk geholpen om alfabetiseringsprogramma’s zowel kwalitatief als kwantitatief te 
verbeteren (Ilbouda et al., 2012). Deze programma’s hebben een aanzienlijke impact op het 
leven en werk. In de landbouw, hadden de trainingen een positief effect op de gebruikte 
technieken en daarmee op de productie. In de dienstensector droeg het bij aan een vergroting 
van marketing en managementvaardigheden. Kunnen lezen en schrijven hielp om inkomsten 
te beheren en leidde tot een grotere toegang tot microfinanciering. Tweede kans programma’s 
kunnen ook een gerichte combinatie van opleiding en stage bieden (Filmer en Fox, 2014). De 
ervaringen daarmee in Sub-Sahara Afrika zijn echter nog beperkt.
 

4.6 Gezondheidszorg en SRGR

Er bestaat een uitgebreide literatuur die aangeeft dat investeringen in gezondheidszorg 
belangrijk zijn voor het verminderen van ongelijkheid en het verbeteren van kansen op de 
arbeidsmarkt (Hirano en Otsubo 2014; Wereldbank, 2015). Inkomensverschillen bepalen 
verschillen in toegang tot gezondheidszorg en vice versa (Wereldbank, 2016a). Een goede 
gezondheid draagt bij aan goede onderwijsresultaten en een hoge arbeidsproductiviteit. 
Een verbeterde gezondheid van de bevolking heeft zo ook een positief effect op de 
economische groei Mwabu, 2015). Omgekeerd zijn extra interventies op het terrein van 
gezondheidszorg juist in landen met lage inkomens kosteneffectief, omdat daar met weinig 
middelen nog aanzienlijke verbeteringen zijn te bereiken (Jamison et al., 2013; Addison et 
al., 2015; IOB, 2016). Figuur 4.3 geeft daarvan een voorbeeld. De figuur schetst het verband 
tussen de uitgaven per hoofd van de bevolking aan gezondheidszorg en sterfte onder 
moeder en kind.61

Investeringen in de gezondheid van moeder en kind zijn ook effectief als instrument om 
armoede en ongelijkheid ter verminderen (WB, Global Monitoring Report; Watkins en 
Quattri, 2016). Dat begint eigenlijk al bij vormen van gezinsplanning. In de verschillende 
Demographic and Health Surveys (DHS) geeft gemiddeld een kwart van de vrouwen aan meer 
behoefte ter hebben aan vormen van gezinsplanning. De armste kwintielen krijgen 
gemiddeld drie kinderen meer dan de rijkste kwintielen (Watkins en Quattri, 2016). 

61  Gebaseerd op een samengestelde index voor de beide afzonderlijke variabelen. 
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Dit houdt niet alleen de armoede en ongelijkheid in stand, maar draagt tevens bij aan de 
hoge bevolkingsgroei. Borstvoeding en andere interventies in de eerste levensjaren leggen 
de basis voor latere kansen doordat zij in een vroegtijdig stadium ongelijkheden 
aanpakken. Zij voorkomen het ontstaan van onomkeerbare achterstanden, die door 
ondervoeding worden veroorzaakt (Wereldbank, 2016a). Uit onderzoek blijkt dat als 90% 
van de vrouwen voldoende lang borstvoeding kan geven, de kindersterfte met 13% kan 
afnemen (Papp, 2014). In Burkina Faso leidde een programma voor boeren dat een 
verbetering van de productie combineerde met voorlichting over het belang van voeding tot 
een aanzienlijke daling van ziekten onder baby’s en jonge kinderen (Gillespie et al., 2016).

In Rwanda zijn goede resultaten bereikt met een nationaal verzekeringsprogramma, dat 
90% van de bevolking dekt en dat voor de armste huishoudens gratis is (Binagwaho et al., 
2014). Naast verbeterde gezondheidsindicatoren leidde de verzekering ook tot betere 
schoolprestaties (Strobl, 2017). Wel bleek dat de armste verzekerden minder gebruik 
maakten van gezondheidsdiensten dan rijkere verzekerden (Shimeles, 2010). Dit geeft aan 
dat niet alleen de formele toegang geregeld moet worden, maar ook het daadwerkelijk 
gebruik bevorderd moet worden.

Figuur 4.3 Relatie tussen uitgaven aan gezondheidszorg en sterfte van moeder en kind*
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* Samengestelde index. Bron: IOB, 2016.

Een rol voor donoren:
Donoren hebben in de afgelopen decennia een rol gespeeld bij de verbetering van de 
gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. De regio kent echter nog grote uitdagingen. De 
uitgaven per persoon zijn nog extreem laag. Donoren kunnen via investeringen in de 
gezondheidszorg en SRGR een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede en 
ongelijkheid door ondersteuning van:
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1. Programma’s voor de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR). Seksuele voorlichting en een grotere beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen 
hebben op korte termijn geen groot effect op de bevolkingsgroei, maar zijn wel 
noodzakelijk om die groei op langere termijn af te remmen. In de verschillende 
onderzoeken geeft een kwart van de Afrikaanse vrouwen aan meer behoefte te hebben 
aan vormen van gezinsplanning. In Rwanda zijn goede resultaten bereikt met 
programma’s op het terrein van SRGR. De bevolkingsgroei is er nu laag in vergelijking 
met omringende landen, ondanks een sterke stijging van de levensverwachting. Lettend 
op de aantallen kinderen die vrouwen krijgen bestaat een grote behoefte aan dit soort 
programma’s in West-Afrika en Centraal Afrika, naast Burundi, Uganda, Zambia, 
Mozambique, Somalië en Zuid-Sudan.62  

2. Investeringen in basisgezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat deze bijdragen aan de 
vermindering en sterfte van moeder en kind en vooral ten goede komen aan de armste 
groepen, onder meer in Tanzania, Burkina Faso en Zambia (IOB 2013, IOB, 2016). 
Nationale plannen zoals het Plan national de Développement sanitaire 2011-2020 in Burkina 
Faso dragen significant bij aan de vermindering van ongelijkheid in de verdeling van 
voorzieningen tussen stad en platteland (IOB, 2016; UNDP, 2017) 

3. Ondersteuning van vaccinatieprogramma’s (onder meer via GAVI). 
4. Programma’s die zorgen voor een gezonde voeding (waaronder borstvoeding) in de 

eerste levensjaren leggen de basis voor latere kansen doordat zij in een vroegtijdig 
stadium ongelijkheden aanpakken. Zij voorkomen het ontstaan van onomkeerbare 
achterstanden, die door ondervoeding worden veroorzaakt.

5. Bijdragen aan het opzetten en de financiering van ziektekostenverzekeringen (met goede 
ervaringen in onder meer in Rwanda).

6. Ondersteuning van programma’s voor gebonden inkomensoverdrachten die beogen de 
gezondheidszorg voor jonge kinderen te verbeteren.  

4.7 Belastingen

Belastingen spelen op verschillende manieren een rol bij de vermindering van armoede en 
ongelijkheid. Keuzes over belastingen en de heffingssystematiek bepalen de capaciteit van 
overheden om publieke uitgaven te financieren en inkomens te herverdelen. In de praktijk 
blijken de mogelijkheden om via belastingen een herverdeling van inkomen te 
bewerkstelligen veelal beperkt (zie paragraaf 3.4). Een aanzienlijke belastingontwijking 
zorgt verder voor te lage belastinginkomsten. Grote bedrijven verplaatsen hun winsten naar 
landen met lagere tarieven. Crivelli et al. (2016) schatten dat multinationals wereldwijd USD 
600 miljard per jaar aan belasting ontwijken, waarvan ongeveer een derde ten koste gaat 
van ontwikkelingslanden. Een recente studie van Cobham and Janský (2017) geeft een 
schatting op landenniveau. Voor veel Afrikaanse landen komt het verlies aan 

62 In Uganda heeft UNICEF in samenwerking met de overheid een plan ontwikkeld om kindhuwelijken en 
zwangerschap op jonge leeftijd te voorkomen (UNICEF, 2015). Het programma richt zich op de 
verbetering van toegang tot reproductieve gezondheidszorg, stimuleert meisjes om onderwijs te blijven 
volgen en tracht sociaal-culturele waarden te veranderen.
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belastinginkomsten in de buurt van de jaarlijks ontvangen ontwikkelingshulp. In Zambia is 
dit zelfs bijna het dubbele.63 In Ethiopië, Tanzania en Uganda lopen de overheden door deze 
praktijken jaarlijks bijna 20% van de belastinginkomsten mis (zie bijlage 4). Multinationals 
maken onder meer via Nederlandse brievenbusmaatschappijen misbruik van 
belastingverdragen om zo min mogelijk belasting aan de bron af te dragen (Weyzig, 2013; 
IOB, 2013). 

Zo lang als overheden er niet in slagen om de eigen belastinginkomsten substantieel te 
verhogen, is de speelruimte voor sociale uitgaven en een herverdeling van inkomen 
beperkt. Verbetering van de belastingsystematiek en effectiviteit van de inning zijn daarom 
cruciaal voor een effectieve armoedebestrijding en vermindering van ongelijkheid. 
Dit vraagt om een samenwerking tussen donoren en regeringen, zoals overeengekomen in 
de Addis Abeba Actie Agenda (2015).64 Het slotdocument riep alle ontwikkelde landen op om 
zich in te spannen om de doelstelling om minimaal 0,7% van het BNP aan ontwikkelings-
samenwerking te besteden en daarvan 0,2 procentpunt aan de armste landen. Tijdens de 
conferentie van 2015 lanceerde Nederland, samen met andere donoren, een aantal 
ontwikkelingslanden en internationale organisaties het Addis Tax Initiative.65 Dit initiatief 
heeft tot doel om de samenwerking op het terrein van belastingen te versterken. Donoren 
die het initiatief ondertekenden verplichtten zich de middelen voor technische assistentie 
voor verbetering van belastingbeleid en -inning te verdubbelen. Daarnaast werden afspraken 
gemaakt voor de aanpak van belastingontduiking en –ontwijking. Doel is dat landen 
hierdoor meer middelen kunnen vrijmaken voor de financiering van ontwikkeling zoals voor 
infrastructuur, verhoging van de productiviteit in de landbouw, en sociale voorzieningen.

Het monitoring report van 2017 constateert dat de ontwikkelingspartners (donoren) nog 
aanzienlijke slagen moeten maken om de doelstelling, om in 2020 de steun voor 
capaciteitsversterking verdubbeld te hebben, te realiseren. Het vereist een stijging van ruim 
200 miljoen dollar. Daarbij blijkt de inzet nog eenzijdig: veel geld gaat bijvoorbeeld naar 
Afghanistan en Tanzania, maar weinig naar Ethiopië. Een probleem aan de kant van de 
partnerlanden is een voor bedrijven complexe belastingsystematiek, die tot hoge 
transactiekosten leidt.     

Een probleem dat gerelateerd is aan dat van belastingconcurrentie en belastingontwijking is 
om voldoende inkomsten uit de eigen grondstoffen te verkrijgen. Doordat geen verwerking 
in het eigen land plaatsvindt is de toegevoegde waarde veelal laag, terwijl door 
belastingvrijstellingen en -ontwijking de inkomsten voor ontvangende overheden relatief 
beperkt zijn. Internationaal zijn verschillende organisaties opgezet om te verzekeren dat de 
bevolking in de grondstoffen exporterende landen voldoende mee profiteert van de 
bodemrijkdom. In 2003 creëerden overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dat beoogt om de transparantie bij de 

63 Zie Cobham and Janský (2017) voor de beperkingen in data en de methodologische beperkingen van dit 
onderzoek. De schattingen geven orde-van-grootte effecten weer.

64 Zie http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1
65 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 32 605, nr. 171
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grondstoffenwinning te versterken (onder meer de wijze waarop licenties worden 
toegewezen, hoe veel belasting wordt betaald en hoe de middelen worden besteed). Het EITI 
adviseert ook bij conflicten. Het Natural Resource Charter van 2010 is een reeks principes voor 
overheden en samenlevingen dat beoogt te bereiken dat nationale grondstoffen optimaal 
worden aangewend voor de ontwikkeling van een land. Het charter kent een set van 12 
beleidselementen, waaronder het management van de exploratie en belastingheffing. 
Afrikaanse landen scoren vrij gemiddeld op de Resource Index, met uitzondering van DRC, 
Zimbabwe, Mauritanië, Eritrea en Tsjaad. In het algemeen zijn de Afrikaanse landen wat 
zwakker op het terrein van het management van de inkomsten. Het gaat hierbij om de 
optimale en rechtvaardige investering van de inkomsten voor huidige en toekomstige 
generaties en om het verminderen van grote schommelingen in de inkomsten (NRGI, 2017).

Een rol voor donoren
Voor effectieve armoedebestrijding is voor veel landen versterking van de eigen inkomsten 
van belang. Daarmee is het mogelijk om meer middelen vrij te maken voor de financiering 
van ontwikkeling zoals voor infrastructuur, verhoging van de productiviteit in de landbouw, 
en sociale voorzieningen. Donoren kunnen een rol spelen via: 
 
1. Advisering bij de verbetering van de belastingheffing en -inning. In het kader van het 

genoemde Addis Tax Initiative heeft een aantal donoren, waaronder Nederland, zich 
verplicht om de middelen hiervoor te verdubbelen. De technische assistentie is bedoeld 
voor capaciteitsversterking en voor ondersteuning bij internationale 
belastingvraagstukken. Advisering betreft onder meer (AfdB et al., 2015):
• versterking van de belastingheffing
• versterking van effectieve inning
• naleving
• fiscale gevolgen van liberalisering van de handel
• aanpakken van corruptie

2. Voor een op vermindering van armoede en ongelijkheid gerichte politiek kan 
technische assistentie ook onderzoeken hoe het totaal van heffingen en overdrachten 
uitpakt voor de armste huishoudens (Higgins en Lustig, 2016). Een in het oog springend 
voorbeeld zijn de denivellerende energiesubsidies.

3. Herziening van belastingverdragen waar deze leiden tot belastingontwijking dan wel 
negatief uitpakken voor de Afrikaanse landen.  

4. Verbeterde belastingheffing en beheer van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, 
waaronder concessies en contractonderhandelingen. Wil Sub-Sahara Afrika ook meer 
van de eigen grondstoffen profiteren, dan moet het continent zelf meer overhouden 
aan de exploitatie. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de belastingheffing op 
de mijnbouwactiviteiten. De door overheden in het leven geroepen exportzones dragen 
met hun omvangrijke belastingvrijstellingen hetzelfde risico in zich als de mijnbouw. 
Elbadawi en Nadir (2015) noemen:
• contractonderhandelingen voor het verzekeren van de beste deals en prijzen voor 

grondstoffen, leidend tot een concurrerende en transparante exploratie, 
maximalisatie van belastingopbrengsten en het vermijden van belastingontwijking 
(onder meer via transferprijzen);
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• efficiënte benutting van de grondstoffen door het creëren van belastinginstituties en 
het instellen van fondsen voor aanwending van de middelen, mede met het oog op 
latere generaties;

• rechtvaardige verdeling van de middelen om de welvaartseffecten te maximaliseren 
over regio’s en gemeenschappen, onder meer via verhoging van sociale overdrachten 
en uitbreiding van sociale vangnetten.    

4.8 Sociale bescherming

In Sub-Sahara Afrika zijn programma’s voor sociale bescherming nog beperkt. Uitgaven zijn 
relatief laag en nemen minder toe dan het nationaal inkomen (UNDP, 2017). Gemiddeld 
besteden de landen in Sub-Sahara Afrika 5% van het nationaal inkomen aan programma’s 
voor sociale bescherming (zie hoofdstuk 3). 

Sinds circa 2005 zijn in Afrika cash transfer programma’s in opkomst als een instrument om 
bij te dragen aan een meer inclusieve ontwikkeling. Eerder, en dan vooral in Latijns-
Amerika, is vooral geëxperimenteerd met gebonden inkomensoverdrachten (conditional 
cash transfers). In Sub-Sahara Afrika hebben ongebonden overdrachten een prominentere 
plaats gekregen (Garcia et al., 2016). Waar de laatste categorie vooral effectief is als het gaat 
om directe armoedebestrijding, verbetering van voeding en het mogelijk maken van 
specifieke investeringen, is de eerste vooral gericht op het realiseren van specifieke 
doelstellingen, zoals specifieke medische zorg voor kinderen of de bevordering van 
onderwijsdeelname. In Afrika waren inkomensoverdrachten aanvankelijk sterk donor 
gestuurd, maar overheden hebben later succesvolle pilots overgenomen (Garcia et al., 
2016). Daarbij ontstaat steeds meer een combinatie van verschillende instrumenten, dat wil 
zeggen een combinatie van gebonden en ongebonden overdrachten, als ook 
mogelijkheden om via (publieke) werkgelegenheidsprogramma’s extra inkomen te 
verwerven in seizoenen waarin het land weinig oplevert. Een voorbeeld daarvan is het 
Productive Social Safety Net (PSSN) in Tanzania. Dit programma is gericht op: a) een significant 
daling van het percentage chronisch arme huishoudens; b) het verbeteren van het 
onderwijs aan en gebruik van andere sociale voorzieningen onder deze roepen; c) het 
opvangen van inkomensfluctuaties als gevolg van seizoensinvloeden en andere 
onvoorspelbare factoren; en d) het verzekeren van duurzame inkomensbronnen 
(Wereldbank, 2016b). Naast een ongebonden basisoverdracht kunnen huishoudens geld 
krijgen als zij hun kinderen laten deelnemen aan gezondheidsprogramma’s of naar school 
laten gaan (TASAF, 2015; Magombeyi en Odhiambo, 2016). Het bereik van het programma is 
toegenomen van 2% van de bevolking in 2014 tot 10% in 2016. In Senegal nam het bereik 
van een vergelijkbaar programma toe van 3% in 2013 tot 16% in 2016 (Wereldbank, 2017). 
Een ander voorbeeld is het Ethiopische Productive Safety Net Programme (PSNP), dat de 
Ethiopische overheid in 2005 lanceerde met de hulp van donoren. Nederland droeg vanaf 
2008 financieel bij (gemiddeld EUR 10-15 miljoen per jaar. Zie ook IOB, 2017). In 2016 was 
het PSNP uitgegroeid tot het een-na-grootste sociale programma in Sub-Sahara Afrika met 
een ondersteuning van ongeveer acht miljoen mensen. Huishoudens ontvangen jaarlijks 
zes maanden steun in de vorm van voeding, geld of een combinatie. Gezonde leden van 



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 110 |

ondersteunde huishoudens krijgen werk aangeboden zoals de rehabilitatie van land en 
water of de ontwikkeling van rurale infrastructuur. Huishoudens die niet in staat zijn een 
bijdrage te leveren aan bovengenoemde activiteiten ontvangen ongebonden hulp.

Een evaluatie van het Transfer Project concludeert dat ongebonden overdrachten in Sub-Sahara 
Afrika effecten hebben die vergelijkbaar zijn met de resultaten van gebonden overdrachten in 
Latijns- Amerika (Davis et al., 2016).66 De overdrachten zijn effectief bij de directe bestrijding 
van armoede (Wereldbank, 2017). Zo daalde in Kenia onder de deelnemers van het Cash Transfer 
for Orphans and Vulnerable Children programma het aantal personen met een inkomen van 
minder dan een dollar per dag met 13 procent (Davis et al, 2016). Deelnemende huishoudens 
geven meer uit aan voeding, het aantal maaltijden per dag neemt toe en de ondervoeding 
neemt af. In veel van de onderzochte programma’s droegen zij ook bij aan een verhoging van 
de voedselproductie en -productiviteit, bijvoorbeeld door vergroting van de veestapel (zie ook 
Akresh e al. 2103 en 2016). In het Zambiaanse Child Grant programma maakten begunstigden 
meer gebruik van land, kunstmest, zaden en ingehuurde arbeid. De totale agrarische 
productie nam hierdoor met zo’n 50% toe. In dit specifieke geval was de winst voor 
huishoudens groter door de toegenomen agrarische productie groter dan de transfer zelf. 
Naast de vermindering van ondervoeding waren er ook andere gezondheidseffecten. Zo 
zorgde in Lesotho het Child Grants Programme voor een vermindering van diarree voor jonge 
kinderen met 15 procentpunt.67 Effecten op onderwijsdeelname en onderwijsresultaten zijn, 
aldus de onderzoekers, vergelijkbaar met de effecten bij conditionele programma’s (Davis et 
al., 2016). De auteurs concluderen hieruit dat ongebonden overdrachten superieur zijn, 
omdat deze efficiënter zijn (lagere administratieve lasten, veel minder controle nodig) en 
allocatiebeslissingen van individuen en huishoudens veel minder verstoren. De uiteindelijke 
effectiviteit van de transfers hangt af van de reële hoogte, de betalingsfrequentie, de 
regelmaat van betaling, de vraag wie de subsidie krijgt (de man of de vrouw), de effectiviteit 
om de subsidie op de doelgroep te richten en de wijze waarop deze bij het programma wordt 
betroken.68 Daarnaast is ook de lokale context van belang. Uit een evaluatie van cash 
transfers voor ouderen in Uganda blijkt dat ouderen in een geïntegreerde omgeving waar 
voorzieningen goed beschikbaar zijn, meer profijt hebben van inkomensoverdrachten dan 
ouderen in afgelegen gebieden waar dat veel minder het geval is (Kuss en Llewellin, 2018).

Als preferenties van huishoudens en overheden of donoren overeenkomen, is het inderdaad 
niet nodig om nadere voorwaarden te stellen.69 Een vraag is echter of ongebonden 
overdrachten in Afrika kunnen worden vergeleken met gebonden overdrachten in Latijns-

66 De conclusies zijn hier deels gebaseerd op een evaluatie van het Transfer Project, cash transfer 
projecten in Ethiopië, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Zambia, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Ook in andere 
landen, waaronder Tanzania en Burkina Faso, zijn vergelijkbare projecten uitgevoerd.

67 De effecten van de verschillende programma’s op het gebruik van gezondheidsfaciliteiten zijn 
gemengd. Een logische verklaring hiervoor is de onvoldoende toegang tot gezondheidsfaciliteiten in 
verschillende landen.

68 Wanneer er geen effecten worden gevonden, dan komt dat veelal door een gebrekkige implementatie 
van het programma. Zo leidden in Ghana de onregelmatige uitbetalingen in het Livelihood Empowerment 
Against Poverty Program (LEAP) ertoe dat de effecten op het consumptiepatroon beperkt waren.

69 Overigens treedt dan ook geen verstoring van de allocatie op.
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Amerika (Gaarder, 2012). Evaluaties van gemengde programma’s, onder meer in Tanzania, 
Burkina Faso en Malawi, later wel verschillen zien.70 Zo komt uit een evaluatie van 
experimenten met cash transfers in Burkina Faso naar voren dat voorwaardelijke en 
onvoorwaardelijke overdrachten dezelfde effecten hebben voor kinderen die traditioneel 
voorrang krijgen in het huishouden (jongens, wat oudere kinderen), maar dat de 
voorwaardelijke overdrachten effectiever bij het verbeteren van de onderwijsdeelname van 
kinderen, die oorspronkelijk minder waarschijnlijk naar school gaan, zoals meisjes en jongere 
kinderen. Conditionele overdrachten bleken ook effectiever op het terrein van gezondheid 
(Akresh et al., 2103 en 2016). Een programma in Burkina Faso waarbij kinderen naast 
schoolmaaltijden voedsel (meel) mee naar huis kregen leidde tot een verbetering van de 
gezondheid van jongere kinderen in het gezin. De auteurs concluderen dat dit een zeer 
kosteneffectieve manier is om de voeding van kleine kinderen te verbeteren (Kazianga et al., 
2014). In Malawi blijken conditionele overdrachten tot betere onderwijsresultaten te leiden, 
maar is de kans op zwangerschappen onder meisjes lager in het ongebonden programma. 
Deze laatste conclusie bevestigt dat een financiële prikkel niet heel effectief is als deze zich 
maar op een deel van het probleem of de oplossing richt (Baird et al., 2010; Baird et al., 2014). 
Een ander element dat bij dit project is dat een deel van de effecten, in dit geval het vermijden 
van vroege huwelijken en zwangerschappen, snel weer verdwijnt als de overdacht wegvalt 
(Baird et al., 2016).  

Uit een evaluatie van een pilot van het programma in Tanzania kwam naar voren dat 
huishoudens die aan het programma deelnamen zich vaker verzekerden tegen ziektekosten 
en gezonder waren dan een controlegroep (Evans et al., 2014). Het programma had een 
positief effect op de onderwijsdeelname, vooral van meisjes. Het systeem stimuleerde 
besparingen en investeringen, onder meer in vee. Ander onderzoek laat zien dat 
conditionele inkomensoverdrachten aan vrouwen in Tanzania effectief zijn om 
investeringen aan te moedigen die de eigen productiviteit verhogen (Kessy, 2014). In Ethiopië 
hadden ontvangers van voedsel na twee jaar een inkomen dat bijna 60% hoger was dan dat 
van een controlegroep (Sabates-Wheeler en Devereux, 2010). Bij een combinatie van geld en 
voedsel was de inkomenstoename iets lager (45%).71 Het IMF (2015) vond dat het programma 
de consumptie van de armste 40% van de Ethiopische bevolking vergrootte en zo een effect 
had op ongelijkheid en armoede (voor vergelijkbare conclusies zie Gilligan et al., 2009; 
Hoddinott et al., 2015, Berhane et al., 2017).

70 Een reden waarom in Sub-Sahara Afrika effecten van gebonden en ongebonden overdrachten geen 
grote verschillen vertonen kan zijn dat conditionaliteiten in veel gevallen weinig hard waren (Garcia en 
Moore, 2012). Een systematische review van effecten op onderwijs biedt daarvoor een aanwijzing (Baird 
et al., 2014). De review vond dat effecten voor conditionele overdrachten alleen groter zijn als condities 
effectief worden gehandhaafd.

71 Er kon geen verschil in inkomen worden vastgesteld wanneer de steun alleen uit geld bestond. Dit kan 
verklaard worden door extreme inflatie in 2007; de eerste survey ronde vond plaats in 2006 en de 
tweede in 2008.
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Tabel 4.1 Effecten van cash transfer programma’s in verschillende landen

Land Naam van het programma

Conditioneel

A
rm

oede en 
consum

ptie

O
nderw

ijs

G
ezondheid  

en SRG
R

Voedselzekerheid 

Productiviteit/ 
m

iddelen 

M
arktt

oegang, 
krediet en sparen

Transfer Project:

Ghana Livelihood Empowerment 
Against Poverty Program

UCT

Kenia Cash Transfer for Orphans and 
Vulnerable Children

UCT

Lesotho Child Grants Programme UCT

Malawi Social Cash Transfer Scheme UCT

Zambia Child Grant Programme UCT

Zimbabwe Harmonized Social Cash 
Transfer Programme

UCT

Zuid-Afrika Child Support Grants UCT

Andere programma’s:

Burkina Faso Nahouri Cash Transfers Pilot 
Project

CCT 
UCT

Ethiopië Productive Safety Net 
Programme

UCT

Kenia GiveDirectly UCT

Kenia Hunger Safety Net 
Programme

Mozambique Food Subsidy Programme 

Malawi Zomba cash transer 
programme

CCT 
UCT

Tanzania Community-Based 
Conditional Cash Transfers

CCT 
UCT

Uganda Senior Citizens GRant (SCG UCT

Zambia Monze Region Cash Transfer 
Programme

UCT= undonditional cash transfer; CCT= conditional cash transfer. 
Groen = significant en positief effect; Geel = geen eenduidige uitkomsten; Rood = Geen significant effect;  
Grijs = niet onderzocht.
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Tabel 4.1 vat de resultaten van een aantal onderzoeken voor Sub-Sahara Afrika samen. 
De tabel geeft de effecten voor armoede en consumptie, onderwijs, gezondheid en SRGR, 
voedselzekerheid, productieve middelen, markttoegang en krediet. Uit de tabel blijkt dat 
inkomensoverdrachten een effectief instrument zijn voor het verminderen van 
verschillende dimensies van armoede in Afrika. 

Een rol voor donoren
1. Ondersteuning van instrumenten voor sociale bescherming. Donoren kunnen 

bijdragen aan een betere targeting als ook aan een uitbreiding van de regelingen en 
verhoging van de uitkeringsniveaus. Een juiste targeting en een adequaat 
beschermingsniveau behoren tot de meest effectieve instrumenten om via sociale 
bescherming de armoede en ongelijkheid te verminderen (UNDP, 2017).  

2. Conditionele en onconditionele inkomensoverdrachten behoren op korte termijn tot 
de meest effectieve instrumenten om armoede en ongelijkheid te verminderen. Tenzij 
de transfers gericht zijn op het bereiken van heel specifieke doelstellingen, hebben 
ongebonden overdrachten de voorkeur. Naar de directe effecten op de consumptie 
hebben zij over het algemeen positieve effecten op de voeding van kinderen, onderwijs, 
gezondheid, besparingen en investeringen. Donoren kunnen zowel bijdragen aan de 
verhoging van de overdrachten als aan de uitbreiding van het bereik, met name in de 
armste landen waar de overheid hiervoor de middelen ontbeert. De Wereldbank (Garcia 
en Moore, 2012 en 2014) adviseert donoren daarbij om niet zelf eigen projecten te 
initiëren, maar juist aan te sluiten bij overheidsinitiatieven. Die programma’s kunnen 
efficiënter en effectiever zijn, mede door het vermijden van duplicaties en het bestaan 
van schaalvoordelen. Vooral in het geval van lage- en lagere middeninkomenslanden is 
de steun van donoren nog onontbeerlijk (Monchuk, 2014). De programma’s hebben 
vaak grote budgettaire tekorten, of zijn noodgedwongen beperkt van opzet.
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4.9 Samenvatting

Sub-Sahara Afrika staat voor enorme uitdagingen als de regio de SDG-doelstellingen op het 
terrein van armoede en ongelijkheid wil halen. Oplossing van de problemen vereist een 
multisectorale strategie, die aandacht besteedt aan de landbouw, problemen met 
infrastructuur, het creëren van banen, investeringen in onderwijs en gezondheidszorg, 
versterking van de overheidsinkomsten en sociale bescherming. Dit hoofdstuk onderzocht 
met welke interventies donoren effectief kunnen bijdragen aan de vermindering van 
armoede en ongelijkheid en het creëren van werkgelegenheid in de regio. Evaluaties en 
academisch onderzoek vormen daarvoor de basis.

De demografische ontwikkeling en structurele transformatie vragen om een aanzienlijke 
verhoging van de productiviteit in de landbouw. Dit betekent forse investeringen in 
landbouwtechnologie, verbeterde inputs en vooral ook in kennis. Nederland heeft op dat 
terrein veel te bieden. Investeringen zullen echter alleen bijdragen aan een vermindering 
van armoede en ongelijkheid als zij ook op de armere boeren en de kleinschalige landbouw 
zijn gericht. Effectieve instrumenten zijn landhervormingen en het waarborgen van 
landrechten, versterking van de lokale infrastructuur en publieke voorzieningen, versterken 
van de banden tussen stad en platteland, de ondersteuning van boerenorganisaties en 
sociale bescherming in geval van calamiteiten. Een ongerichte ondersteuning van de 
landbouw draagt weliswaar bij aan verhoging van de productiviteit, maar kan 
ongelijkheden vergroten, in plaats van verminderen.

Voor een gerichte vermindering van armoede en ongelijkheid zijn verdere investeringen in de 
infrastructuur op het platteland vereist. Zo kan de arbeidsmobiliteit in rurale gebieden 
worden versterkt door verbetering van transport en communicatie-infrastructuur, onderwijs 
en gezondheidszorg. Onderzoek laat daarbij zien dat het nuttiger is om de toegang te 
verzekeren dan de prijs van het gebruik te verlagen (zoals het geval is bij energiesubsidies). 
Dat laatste heeft vaak een denivellerend effect, bijvoorbeeld als de armste huishoudens zich 
de aansluitingskosten niet kunnen permitteren.

Deze investeringen in infrastructuur helpen om een overgang te realiseren van “jobless 
growth” naar een arbeidsintensieve groei. Dit vereist een transitie van de huidige op de 
productie en export van grondstoffen en landbouwgewassen gerichte groei naar de 
ontwikkeling van industrie en productieve diensten. Beide sectoren moeten concurrerender 
worden, wat vraagt om een versterking van de transport-infrastructuur, verbetering van de 
toegang tot energie, het wegnemen van handelsbarrières, verbetering van de toegang tot 
kapitaal en verbetering van het onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit 
de arbeidsmarkt. Donoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een agro-industrie voor 
de verwerking van landbouwproducten, de versterking en vergroening van de economische 
infrastructuur, de bouw, toerisme en publieke diensten (vooral onderwijs en gezondheidszorg). 
Donoren kunnen verder helpen bij het opzetten van instituties die vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen en bijdragen aan programma’s die zijn gericht op 
het doorbreken van de informalisering.
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Er bestaan geen wondermiddelen voor de uitbanning van armoede en vermindering van 
ongelijkheid, al concluderen verschillende onderzoekers wel dat onderwijs “de show steelt”. 
Investeringen in onderwijs behoren tot de meest kosteneffectieve methoden om armoede 
en ongelijkheid te verminderen. Dat begint al bij het kleuteronderwijs. Daarnaast is het 
noodzakelijk om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Sub-Sahara Afrika heeft 
enorme slagen gemaakt met de verbetering van de toegang tot onderwijs, maar de kwaliteit 
blijft een probleem. Een gebrek aan financiële middelen is daarvan de voornaamste 
oorzaak. Het creëren van banen, juist voor groepen die zich in een achterstandsituatie 
bevinden, vraagt om vergroting van de toegang tot het secundair onderwijs en versterking 
van het beroepsonderwijs. Donoren kunnen zowel projecten ondersteunen die leiden tot 
een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, als ook bijdragen aan de 
noodzakelijke verhoging van de middelen voor het beroepsonderwijs, waardoor veel meer 
jongeren een kwalitatief goede beroepsopleiding kunnen volgen. Voor de grote groepen 
jongeren die over onvoldoende vaardigheden beschikken zijn tweede kans programma’s, 
zoals alfabetiseringsprojecten en combinaties van stage en opleiding, essentieel. Onderwijs 
aan meisjes is een effectieve manier om te zorgen voor een daling van het aantal meisjes dat 
al op heel jonge leeftijd trouwt en/of een kind krijgt. 

Met dat laatste slaan we een brug naar gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR). Seksuele voorlichting en een grotere beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen 
hebben op korte termijn geen groot effect op de bevolkingsgroei, maar zijn wel noodzakelijk 
om deze op langere termijn af te remmen. Versterking van de gezondheidszorg aan armere 
huishoudens is kosteneffectief, omdat op dat niveau grote resultaten kunnen worden 
bereikt met relatief goedkope interventies. Borstvoeding en andere interventies in de eerste 
levensjaren leggen de basis voor latere kansen doordat zij in een vroegtijdig stadium 
ongelijkheden aanpakken. Zij voorkomen het ontstaan van onomkeerbare achterstanden, 
die door ondervoeding worden veroorzaakt. In Rwanda zijn goede resultaten bereikt met 
een nationaal verzekeringsprogramma en met programma’s op het terrein van SRGR. De 
bevolkingsgroei er nu laag in vergelijking met omringende landen, ondanks een sterke 
stijging van de levensverwachting.

Voor effectieve armoedebestrijding is in veel landen versterking van de eigen inkomsten 
gewenst. Keuzes over belastingen en de heffingssystematiek bepalen de capaciteit van 
overheden om publieke uitgaven te financieren en inkomens te herverdelen. In de praktijk 
zijn de mogelijkheden om via belastingen een herverdeling van inkomen te bewerkstelligen 
veelal beperkt door een weinig effectieve inning van de belastingen en aanzienlijke 
belastingontwijking. Zoals afgesproken in het mede door Nederland geïnitieerde Addis Tax 
Initiative kunnen donoren via technische assistentie bijdragen aan de versterking van de 
belastinginkomsten van partnerlanden. Voor een op vermindering van armoede en 
ongelijkheid gerichte politiek kan technische assistentie ook onderzoeken hoe het totaal 
van heffingen en overdrachten uitpakt voor de armste huishoudens. In aanvulling hierop 
kunnen donoren bijdragen aan de versterking van het beheer van en inkomsten uit 
grondstoffen.



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 116 |

Verhoging van de eigen inkomsten maakt uitbreiding van sociale vangnetten en conditionele 
inkomensoverdrachten mogelijk. Deze behoren op korte termijn tot de meest effectieve 
instrumenten om armoede en ongelijkheid te verminderen. In Afrika zijn daarmee goede 
ervaringen opgedaan. Evaluaties van deze programma’s zijn overwegend positief. Zij hebben 
directe effecten op het inkomen, de consumptie en voedselzekerheid van begunstigden. 
Ook hebben de programma’s over het algemeen positieve effecten op onderwijs, 
gezondheid, besparingen en investeringen. De uiteindelijke effectiviteit van de transfers 
hangt af van de reële hoogte, de betalingsfrequentie, de regelmaat van betaling, de vraag 
wie de subsidie krijgt (de man of de vrouw), de effectiviteit om de subsidie op de doelgroep 
te richten en de wijze waarop deze bij het programma wordt betroken. Donoren kunnen 
financiële ondersteuning bieden aan het systeem van nationale sociale vangnetten, wat het 
mogelijk maakt grotere groepen te bereiken en de extreem lage bedragen wat te verhogen. 
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Bijlage 1 Classificatie van landen

Gemiddelde economische groei (BBP per capita) 2000-2016

Opkomende landen: Olie-exporterende landen:

Botswana BWA 2.6 Angola AGO 3.4

Burkina Faso BFA 2.5 Kameroen CMR 1.6

Kaap Verdië CPV 3.5 Tsjaad TCD 3.8

Ethiopië ETH 6.0 Republiek Congo COG 1.3

Ghana GHA 3.5 Equatoriaal-Guinea GNQ 6.9

Lesotho LSO 2.7 Gabon GAB -0.6

Mali MLI 1.7 Mauritania MRT 1.4

Mauritius MUS 3.9 Nigeria NGA 4.2

Mozambique MOZ 4.1 Zuid-Sudan SSD -7.6

Namibië NAM 3.0 Sudan SDN 4.2

Rwanda RWA 5.1 Overige landen:

Sao Tomé en Principe STP 2.6 Burundi BDI -0.4

Seychellen SYC 2.3 Centraal Afrikaanse Rep. CAF -1.1

Zuid-Afrika ZAF 1.5 Comoren COM 0.2

Tanzania TZA 3.5 Congo (DRC) COD 1.5

Uganda UGA 2.8 Ivoorkust CIV 0.7

Zambia ZMB 3.4 Eritrea ERI -1.2

Drempellanden: Gambia GMB 0.2

Benin BEN 1.3 Guinea GIN 1.5

Kenia KEN 1.8 Guinee-Bissau GNB 0.8

Liberia LBR 1.1 Madagaskar MDG 0.0

Malawi MWI 1.3 Niger NER 0.9

Senegal SEN 1.4 Somalië SOM n.b.

Sierra Leone SLE 3.1 Swaziland SWZ 1.7

Togo TGO 0.3

Sub-Sahara Afrika 2.0 Zimbabwe ZWE -1.7
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Bijlage 2 Kerngegevens casestudies

Tabel B2.1 Sociaaleconomische ontwikkeling Burkina Faso 1998-2014

1998 2003 2009 2014/2016*

Economische groei 7,3 7,8 3,0 5,8

Gem. groei voorgaande periode 4,6 4,7 6,7 5,1

Bevolking (in mln.) 11,0 12,7 15,1 18,6

Inkomen per capita (BBP, USD) 256 332 553 650

Inkomen per capita (NNI, USD)** 219 295 449 531

Economische groei per hoofd v.d. bevolking 4,3 4,8 -0,1 2,8

Gem. groei per hoofd voorgaande periode 1,8 2,5 3,6 2,0

Ongelijkheid (GINI, WDI) 0,50 0,43 0,40 0,35

Inkomensaandeel armste 20% 5 6 7 8

Inkomensaandeel rijkste 20% 57 50 47 44

Armoede (WDI):

extreme armoede (<1,90) 82 57 55 44

armoede (<3,20) 91 79 80 75

armoedekloof (1,90) 43 24 20 11

armoedekloof (3,20) 60 42 39 31

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 51 52 51 48

Stedelijk 17 20 20 14

Totaal 45 46 44 40

Gecorrigeerde armoedecijfers Grimm et al. (201x):

Ruraal 69 53

Stedelijk 27 20

Totaal 62 47 43

Human Development Index (HDI) 0,31 0,36 0,40

*  Voor economische groei, inkomen en bevolking cijfers: 2016; voor ongelijkheid en armoedecijfers: 2014. Voor HDI: 
2015.

** Laatste jaar is 2012. 
Bron: WDI: UNDP.
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Tabel B2.2 Sociaaleconomische ontwikkeling Ethiopië 2000-2015

1999/ 2000 2004/05 2010/11 2015

Economische groei 6 13 12 10

Gem. groei voorgaande periode 2 3 10 10

Bevolking (in mln.) 65,5 75,6 88,7 99,4

Economische groei per hoofd 3 10 9 7

Gem. groei per hoofd voorgaande periode -1 0 8 7

Ongelijkheid (GINI) 30 30 33

Inkomensaandeel armste 20% 9 9 8

inkomensaandeel rijkste 20% 39 39 42

Armoede:

extreme armoede (<1,90) 55 36 34

armoede (<3,20) 87 76 71

armoedekloof (1,90) 16 8 9

armoedekloof (3,20) 39 27 27

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 45 39 30

Stedelijk 37 35 26

Totaal 44 39 30

Human Development Index (HDI) 0,28 0,35 0,41 0,44

Data: WDI.



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 136 |

Tabel B2.3 Sociaaleconomische ontwikkeling Rwanda 2000-2014

2000/01 2005/06 2010/11 2013/14

Economische groei 8 8 8 6

Gem. groei voorgaande periode 3 7 8 9

Bevolking (in mln.) 8,2 9,1 10,4 11,2

Economische groei per hoofd 4 6 5 3

Gem. groei per hoofd voorgaande periode 2 5 5 6

Ongelijkheid (GINI)* 49 52 51 50

Inkomensaandeel armste 20% 5 5 5 5

inkomensaandeel rijkste 20% 55 58 58 57

Armoede:

extreme armoede (<1,90) 77 68 60 60

armoede (<3,20) 90 84 81 81

armoedekloof (1,90) 38 31 24 24

armoedekloof (3,20) 56 49 43 42

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 62 49 44

Stedelijk 29 22 16

Kigali 23 21 17 21

Totaal 59 57 45 39

Extreme armoede 40 36 24 16

Human Development Index (HDI) 0,33 0,39 0,45 0,48

Bron: WDI, EICV1, EICV2, EICV3, EICV4, UNDP. 
* schatting Wereldbank.
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Tabel B2.4 Sociaaleconomische ontwikkeling Senegal 1999-2016

2000/01 2005 2010/11 2015/16

Economische groei 3,9 5,6 3,0 6,6

Gem. groei voorgaande periode* 3,4 4,2 3,8 3,6

Bevolking (in mln.) 10,0 11,3 13,1 15,2

Inkomen per capita (BBP, USD) 477 774 1.042 932

Inkomen per capita (NNI, USD) 417 686 911 789

Economische groei per hoofd v.d. bevolking 1,4 2,8 0,0 3,6

Gem. groei per hoofd voorgaande periode* 0,8 1,6 1,0 0,6

Ongelijkheid (GINI, WDI) 41 39 40

Inkomensaandeel armste 20% 7 6 6

Inkomensaandeel rijkste 20% 48 46 47

Armoede (WDI):

extreme armoede (<1.90) 49 38 38

armoede (<3.20) 77 68 68

armoedekloof (1.90) 17 13 13

armoedekloof (3.20) 36 30 30

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 65 59 57

Stedelijk 41 34 33

Totaal 55 48 47

Human Development Index (HDI) 0,38 0,42 0,46 0,49

* Voor 2000-2001 gemiddelde groei 1993-1999. 
Bron: WDI: UNDP.
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Tabel B2.5 Sociaaleconomische ontwikkeling Tanzania 2000-2015

2000/2001 2007 2011/2012 2015

Economische groei 6,0 8,5 5,1 7,0

Gem. groei voorgaande periode 3,1 6,8 6,7 6,5

Inkomen per capita (BBP, USD) 304 466 820 872

Inkomen per capita (NNI, USD) 260 528 722 779

Bevolking (in mln.) 33,5 39,3 44,9 48,8

Economische groei per hoofd v.d. bevolking 3,2 5,2 1,9 3,7

Gem. groei per hoofd voorgaande periode 0,1 3,8 3,4 3,1

Ongelijkheid (GINI, WDI) 0,37 0,40 0,38

Ongelijkheid (GINI, nationale cijfers)** 0,36 0,35 0,34

Inkomensaandeel armste 20% 7 6 7

Inkomensaandeel rijkste 20% 45 47 46

Armoede (WDI):

extreme armoede (<1,90) 85 53 47

armoede (<3,20) 95 78 76

armoedekloof (1,90) 45 19 14

armoedekloof (3,20) 63 38 34

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 39 39 33

Stedelijk 26 23 22

Dar es Salaam 18 14 4

Totaal 36 34 28

Human Development Index (HDI) 0,37 0,44 0,51 0,52

* Voor 2000/2001 gemiddelde economische groei 1991-2000. 
** Arndt et al. (2015) geven voor 2007 ook een herberekening op basis van de aanpak voor 2012. Zij komen dan 
voor dat jaar uit op een cijfer van 0.37. 
Bron: WDI: UNDP.
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Tabel B2.6 Sociaaleconomische ontwikkeling Uganda 1999-2016

1999 2005 2009 2012 2016

Economische groei 8,1 6,3 6,7 3,9 4,6

Gem. groei voorgaande periode* 7,1 6,1 8,7 6,3

Bevolking (in mln.) 23,0 28,5 32,8 36,3 41,5

Inkomen per capita (BBP, USD) 258 316 647 648 615

Inkomen per capita (NNI, USD) 212 245 426 478

Economische groei per hoofd v.d. bevolking 4,7 2,7 3,1 0,4 1,3

Gem. groei per hoofd voorgaande periode* 3,7 2,6 5,0 2,7

Ongelijkheid (GINI, WDI) 0,43 0,43 0,44 0,41

Inkomensaandeel armste 20% 6 6 6 6

Inkomensaandeel rijkste 20% 50 50 51 48

Armoede (WDI):

extreme armoede (<1.90) 64 53 41 35

armoede (<3.20) 85 76 69 65

armoedekloof (1.90) 26 19 13 10

armoedekloof (3.20) 46 38 30 26

Nationale armoedecijfers:

Ruraal 37 34 27 22

Stedelijk 10 14 9 10

Totaal 34 31 25 20

Human Development Index (HDI) 0,38 0,43 0,47 0,48 0,49

* Voor 1999: gemiddelde groei 1992-1999. 
** HDI: laatste jaar 2015. 
Bron: WDI, UNDP.



Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

| 140 |

Bijlage 3 Armoede en ongelijkheid

Figuur B3.1 Relatie tussen inkomensarmoede en multidimensionale armoede
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Bron: Data OPHI (data ca. 2010-2012).

Figuur B3.2 Relatie tussen goed bestuur en ongelijkheid

Kwaliteit van het bestuur (Wereldbank Governance Indicatoren) 
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Figuur B3.3 Armoede en fragiliteit (2017)  
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*  Categorisering Fund for Peace resp. Very High alert, High Alert, Alert, High Warning, Elevated Warning, Warning 
en Stable. De categorie warning komt in 2017 niet voor in Sub-Sahara Afrika. 

Bron: WDI (Armoedecijfers 2013) en Fund for Peace (2017).

Figuur B3.4 Consumptieverdeling Ethiopië 2015-2016 (in USD, ppp)
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Bron: eigen berekeningen, op basis van microdata LSMS.
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Figuur B3.5  Concentratie-coëfficiënten van beleidsinstrumenten in Ethiopië

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

progressief met armoedefocusprogressiefdegressief

gecombineerde sociale uitgaven

subsidie: elektriciteit
tertiair onderwijs

subsidie: tarwe 
secundair onderwijs 

subsidie: kerosine 
gezondheidszorg 

basisonderwijs
voedselhulp

PSNP

Bron: Wereldbank 2015.

Figuur B3.6 Ontwikkeling multidimensionale armoede in Ethiopië (als % van de bevolking)
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Bron: Alkire et al., 2014.
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Figuur B3.7 Ontwikkeling van de index voor multidimensionale armoede in Tanzania (1992-2010)
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Bron: Arndt et al., 2017.

Figuur B3.8 Ontwikkeling van de HDI en onderdelen daarvan in Tanzania
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Tabel B3.1 Verdeling sociale ontwikkelingsindicatoren Ethiopië

Welvaartskwintiel Gini-
index

I II III IV V

Vaccinaties (%):

2005 14 17 22 18 36 0,17

2011 17 18 18 25 51 0,23

Groei-achterstand (%):

2005 52 55 52 51 40 0,05

2011 49 48 46 45 30 0,08

Bron: eigen berekening op basis van DHS 2005 en DHS 2011.

Tabel B3.2 Verdeling sociale ontwikkelingsindicatoren in Rwanda

Welvaartskwintiel Gini-
index

I II III IV V

Deelname basisonderwijs (%):

2005 82 86 84 85 91 0,02

2015 86 92 95 94 93 0,01

% bevallingen met professionele assistentie: 

2005 27 30 34 40 66 0,25

2015 84 91 91 93 97 0,02

Vaccinaties (alle 8, %): 

2005 74 74 75 78 74 0,01

2015 87 93 93 97 95 0,02

Groei-achterstand (%)

2005 55 48 45 45 30 0,09

2015 49 45 38 30 21 0,15

Kindersterfte (<5, per 1.000):

2005 211 195 170 204 122 0,08

2015 84 77 68 58 40 0,13

Bron: eigen berekening op basis van DHS 2005 en 2015.

Tabel B3.3 Ontwikkeling van bevallingen in gezondheidscentra in Burkina Faso

Armste 
20%

Tweede 
kwintiel

Middelste 
20%

Vierde 
kwintiel

Rijkste 
20%

Gini

2005 20% 25% 33% 46% 84% 0,29

2010 46% 56% 67% 77% 93% 0,14

Bron: DHS Burkina Faso (2004 en 2012).
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Bijlagen

Bijlage 4  Kosten belastingontwijking

Tabel B4.1 Geschatte jaarlijkse belastingontwijking per land, in USD mln.

Land Belastingontwijking als % van totale 
belastingen

Totale ODA 
(2016)

BBP (2016)

Tsjaad 948 106% 226 9.601

Guinea 289 31% 175 8.200

Zambia 982 565 21.064

Eritrea 136 12

Namibia 487 13% 113 10.948

Mozambique 457 14% 1.060 11.015

Benin 196 14% 184 8.583

Burundi 63 19% 168 3.007

CAR 48 278 1.756

Ethiopië 1.108 19% 1.854 72.374

Gambia 21 17% 23 964

Kenia 1.061 15% 1.496 70.529

Malawi 86 12% 581 5.433

Mali 266 657 14.035

Niger 171 21% 339 7.528

Rwanda 180 555 8.276

Senegal 360 13% 578 14.684

Sierra Leone 108 27% 537 3.737

Tanzania 748 21% 1.445 47.340

Uganda 529 22% 958 24.079

Zuid-Afrika 5.826 955 296.456

Burkina Faso 180 9% 360 11.693

Bron: Cobham and Janský (2017) voor belastingontwijking, en WDI voor totale ODA en BBP.
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Evaluatie- en studierapporten van de directie Internationaal 

Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) gepubliceerd in 2012-2017

Evaluatierapporten die vóór 2012 gepubliceerd zijn, kunt u terugvinden op de IOB website:  
www.iob-evaluatie.nl. De onderstaande rapporten zijn daar ook te downloaden.

IOB nr. Jaar Rapport ISBN

419 2017 Food for thought: Review of Dutch food security policy 
2012-2016

978-90-5328-495-7

418 2017 Policy review of Dutch development aid policy for 
improved water management, 2006-2016

978-90-5328-496-4
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