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Inleiding

❱ Iedereen is het er intussen over eens dat ontwikkelingssa-

de wereld definitief veranderd is en dat de ontwikkelingssa-

menwerking een verhaal uit het verleden is. De duurzame en

menwerking zichzelf moet heruitvinden als internationale

inclusieve ontwikkeling waaraan de wereld vandaag en mor-

ontwikkeling.

gen behoefte heeft, moet uit een ander vaatje tappen dan de
hulp die pakweg vijftig jaar lang de relatie tussen Noord en

Daarbij moet België net zo goed aan duurzame ontwikkeling

Zuid heeft bepaald.

werken als Benin – al blijven de uitdagingen enorm verschillend. De Croo maakt zich ook sterk dat er voor deze visie daad-

Niet-gouvernementele organisaties pleiten al langer voor een

werkelijke steun te vinden is bij het bedrijfsleven, zonder te

bredere en coherente visie op ontwikkeling, waarin gelijkwaar-

vervallen in de schadelijke ‘gebonden hulp’ van vroeger.

dige handelsrelaties en democratische rechten centraal staan.
De staats- en regeringsleiders van de hele wereld tekenden in

In die context van radicaal veranderend denken en handelen is

september 2015 een verklaring waarmee ze zich engageren

het goed om even stil te staan bij het afgelegde traject en bij de

voor zeventien wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstel-

– vaak overtrokken – zekerheden en trends die de ontwikke-

lingen, die armoede de wereld uit moeten helpen en de econo-

lingswereld heeft gekend. Emiel Vervliet, al meer dan drie

mie moeten omvormen tot een sociaal en ecologisch duurza-

decennia betrokken bij de uitgave van MO* papers en de voor-

me activiteit. Ook Belgisch minister van Ontwikkelingssamen-

gangers daarvan, plaatst de huidige veranderingen in het

werking Alexander De Croo herhaalt op elk publiek forum dat

noodzakelijke perspectief.
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Een lange traditie

❱ Deze MO* paper is nummer 100 in een reeks die begon in

laatste cahier in 2006 keerde de redactie terug naar het thema

november 2006. We beloofden toen toegankelijke en korte

van de grondstoffen (Gevaarlijke rijkdom).

analyses over tendensen die de globaliserende wereld bepalen.
We laten het aan de lezer over om te oordelen of we die belofte

Sinds het eerste TOS-cahier in 1975 is de wereld grondig ver-

altijd hebben waargemaakt, maar de eerste vier papers gingen

anderd. We spraken destijds zonder intellectuele twijfels over

alleszins over belangrijke en actuele thema’s: Wil China de

een eerste en een derde wereld, een derde wereld die arm was

wereld overheersen? Helpt onze hulp tegen honger? Zit de

en van weinig betekenis in de wereldhandel tenzij als leveran-

Congolese toekomst in de grond? en Hoe geglobaliseerd is de

cier van grondstoffen aan lage prijzen en zeker nog niet als

islam? In 2007 gingen we verder met analyses van het Pales-

concurrent voor onze industrie. De ‘marktaandelen’ van de

tijns probleem, de klimaatverandering en Kyoto (drie papers!),

verschillende landengroepen bleven decennia lang ongelijk.

het wereldwijde financiële kapitalisme, de wereldhandel en

Vandaag heeft de globalisering van de wereldeconomie daar

migratie. In 2008 en 2009 behandelden we opnieuw de Con-

verandering in gebracht. In die mate zelfs dat het niet langer

golese grondstoffen, inkomensongelijkheid en armoede, land-

zinvol is om te spreken over één derde wereld. In deze paper

bouw en voedselzekerheid en zin en onzin van ontwikkelings-

schets ik enkele grote verschuivingen op economisch en soci-

hulp. We besparen je het hele rijtje tot 2015. Je vindt alle titels

aal vlak waarmee we rekening moeten houden als we vandaag

in de lijst op de laatste twee bladzijden van deze paper. Oordeel

nadenken over ‘ontwikkeling’.

maar of we in onze missie geslaagd zijn.

het champagneglas van undp
In mijn lessen Economie aan de Sociale School in Heverlee

De papers zijn de opvolger van de Noord Zuid Cahiers, zelf de
voortzetting van het Tijdschrift voor Ontwikkelingssamenwer-

gebruikte ik een grafiek uit het UNDP-rapport over de mense-

king (TOS), waarvan het eerste nummer verscheen in 1975. De

lijke ontwikkeling van 1994, overgenomen in ‘De feiten over

thema’s vormen een mooie spiegel van de toenmalige actuali-

ontwikkelingssamenwerking’ (11.11.11, 2004). Het champagne-

teit: bevolking, bevrijdingstheologie, internationale arbeidsver-

glas illustreerde de ongelijkheid in de inkomensverdeling tus-

deling en voedsel in de jaren 1970, het IMF, de schuldenlast

sen Noord en Zuid. Zo’n glas is bovenaan heel breed, maar

en de structurele aanpassingsprogramma’s, het Belgisch en

wordt snel smaller en loopt uit in een lange, maar supersmalle

Europees ontwikkelingsbeleid, de wereldhandel en de nieuwe

voet. Het bovenste deel stond voor het rijkste vijfde van de
wereld, grosso modo de lidstaten van de OESO: goed voor 20%

industrielanden in de jaren 1980.

van de wereldbevolking, maar wel 85% van de wereldproductie, de wereldhandel en de internationale investeringen. Het

Het eerste Noord Zuid Cahier bundelde artikelen over milieu
en ontwikkeling. De wereldhandel en het GATT-akkoord, het

armste vijfde, de onderste 20%, kwam niet verder dan 1 tot 2%

IMF en de Wereldbank, de opkomende economieën (BRIC-

van de wereldproductie, de wereldhandel en de investeringen.

landen), de voedselproblematiek, migratie, het Belgisch beleid,
de rol van de ngo’s en natuurlijk de Millenniumdoelstellingen,

Ik heb met cijfers van de Wereldbank en de Wereldhandelsor-

ze kwamen regelmatig terug. In 2001 verschenen voor het

ganisatie de berekening herhaald en vergelijkingen gemaakt

eerst de begrippen duurzame ontwikkeling en globalisering

tussen 1990 en 2014. De Wereldbank werkt niet met vijfden

(Globalisering – te nemen of te haten) op de cover. In het aller-

van de wereldbevolking maar met vier categorieën van landen:
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laaginkomenslanden (tot 1.045 dollar bruto nationaal inkomen

dracht van technologie en economische en technische bijstand

per jaar en per inwoner in 2014), laagmiddeninkomenslanden

zonder voorwaarden. Politiek gesproken waren dit onhaalbare

(tussen 1.046 en 4.125 dollar), middeninkomenslanden (tus-

eisen door het verzet van de ‘rijke landen’, maar op het terrein

sen 4.126 en 12.735 dollar) en hooginkomenslanden (12.736

werden de markttoegang en de overdracht van technologie (via

dollar en meer). Mijn cijfers zijn dus niet helemaal vergelijk-

investeringen door multinationale ondernemingen) wel voor

baar met die van UNDP, maar de trend is duidelijk.

een stuk gerealiseerd.

de wereld is veranderd

In 1990 vertegenwoordigden de laag- en middeninkomenslanden samen 84% van de wereldbevolking maar slechts 23% van

Vanaf de jaren 1990 begonnen de blokken onder invloed van

het mondiaal inkomen. In de hooginkomenslanden woonde

de globalisering van de wereldeconomie flink door elkaar te

16% van de wereldbevolking en die beschikte over 77% van de

schuiven. Wie zich niet laat afschrikken door cijfers, kan uit de

wereldproductie. Het champagneglas was dus een didactisch

tabellen 1, 2 en 3 een aantal zaken afleiden.

verantwoorde voorstelling van de economische verhoudingen
Zo is het aandeel van de hooginkomenslanden in de wereld-

in de wereld.

wijde productie gedaald van 77% in 1990 tot 68% in 2014. Het
Die ‘marktaandelen’ van de verschillende landenblokken ble-

aandeel van de middeninkomenslanden is gestegen van 19 tot

ven na de Tweede Wereldoorlog decennialang ongelijk. Een

31% – het resterende 1% gaat naar de laaginkomenslanden.

Nieuwe Internationale Economische Orde (1974) had daarin

Natuurlijk is de evolutie in China hierbij doorslaggevend

verandering moeten brengen: controle op multinationale

geweest, maar ook andere grote landen waar samen bijna 2

ondernemingen en recht op nationalisatie van buitenlandse

miljard mensen wonen (India, Indonesië, Nigeria, Pakistan en

eigendommen, oprichting van associaties van grondstoffen-

Vietnam) zijn de laatste jaren gepromoveerd van laag- naar

producenten en stabiele grondstoffenprijzen, toegang voor

middeninkomenslanden.

industrieproducten tot de markten van de rijke landen, overTabel 1: Aandeel van de verschillende categorieën van landen in het Bruto Nationaal Inkomen van de wereld
1990
Bevolking

2014

(miljoenen)

Bruto Nationaal
Inkomen
(miljarden $)

(miljoenen)

Bruto Nationaal
Inkomen
(miljarden $)

Laaginkomenslanden
(minder dan 1.046 $ per
persoon en per jaar in 2014)

3.058
(56%)

916
(4%)

622
(9%)

399
(1%)

Laagmiddeninkomenslanden
(tussen 1.046 en 4.125 $)

1.088
(20%)

2.438
(12%)

2.879
(40%)

5.793
(7%)

Hoogmiddeninkomenslanden
(tussen 4.126 en 12.735 $)

458
(8%)

1.520
(7%)

2.361
(32%)

18.654
(24%)

Hooginkomenslanden
(12.736 en meer $)

816
(15%)

16.316
(77%)

1.399
(19%)

53.538
(68%)

3.039
(100%)

21.190
(100%)

7.261
(100%)

78.384
(100%)

Wereld

Bevolking

(Wereldbank, World Development Report 1992 en 2015)
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Verder is het aandeel van alle ‘opkomende economieën‘ (het

van 20% in 1995 naar 41% in 2014. Ook het belang van de

Zuiden in de bekende terminologie) in de handel in afgewerk-

Zuid-Zuidhandel nam toe: die vertegenwoordigt nu 23% van

te producten (merchandise trade) volgens de WTO gestegen

de totale wereldhandel, tegenover 8% in 1990.

Tabel 2: Aandeel van de continenten in de wereldhandel in goederen (merchandise trade)
1948

1973

1993

2003

2014

Noord-Amerika

28,1%

17,3%

17,9%

15,8%

13,5%

Europa
Landen ex-Sovjetunie

35,1%

50,9%

45,3%
1,5%

45,9%
2,6%

30,8%
4,0%

Latijns-Amerika

11,3%

4,3%

3,0%

3,0%

3,8%

Afrika

7,3%

4,8%

2,5%

2,4%

3,0%

Midden-Oosten

2,0%

4,1%

3,5%

4,1%

7,0%

Azië

14,0%

14,9%

26,5%

26,1%

32,0%

(China)

(0,9%)

(1,0%)

(2,5%)

(5,9%)

(12,7%)

(Japan)

(0,4%)

(6,4%)

(9,8%)

(6,4%)

(3,7%)

(India)

(2,2%)

(0,5%)

(0,6%)

(0,8%)

(1,7%)

(WTO, World Trade Report 1991, 2002 en 2015)

Dezelfde trends zien we bij de investeringen door multinatio-

(bijna 20% naar China alleen!). En het wordt eentonig: bij de

nale ondernemingen. De opkomende economieën ontvingen

uitgaande investeringen (dus de investeringen door multina-

in 2000 volgens Unctad al 45% van alle inkomende buiten-

tionals uit het Zuiden in andere landen) steeg het aandeel van

landse investeringen, in 2014 was dat nog gestegen tot 55%

de opkomende economieën van 21% in 2000 tot 35% in 2014.

Tabel 3: Aandeel van de verschillende categorieën van landen in de investeringen van multinationale ondernemingen (inkomende stromen)
1990/1994

1995/1999

2014

65,3%

67,5%

40,6%

(18,2%)
(39,8%)
(0,7%)

(18,2%)
(38,7%)
(0,7%)

(18,2%)
(11,9%)
(1,0%)

32,6%

29,3%

55,5%

(2,0%)
(10,0%)
(20,6%)

(1,5%)
(11,7%)
(16,1%)

(4,4%)
(13,0%)
(37,9%)

32,6%
2,1%

29,3%
3,2%

55,5%
3,9%

Ontwikkelde economieën
(Noord-Amerika)
(Europa)
(Japan)
Opkomende economieën
(Afrika)
(Latijns-Amerika en Caraïben)
(Azië)
Opkomende economieën
Transitielanden

(Unctad, World Investment Report 1991, 2002 en 2015)

Als ik vandaag een glas zou moeten kiezen als didactische

Duvelglas. Die steel zou dan voor de armste landen staan, voor-

voorstelling, zou dat wellicht een aangepast Duvelglas zijn.

al in zwart-Afrika. Dat deel van de wereld is met zijn lage aan-

Bovenaan breed en met in het midden een dikke buik, maar de

deel in de wereldhandel en de buitenlandse investeringen veel-

steel zou langer en smaller moeten zijn dan bij een gewoon

eer ‘ondergeglobaliseerd’ gebleven.
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de bric-landen

India zal de volgende tien jaar snel blijven groeien, ondanks

In 2001 lanceerde Jim O’Neill van de Amerikaanse zakenbank

problemen met de slechte infrastructuur en de bureaucratie.

Morgan Stanley de term ‘BRIC-landen’: Brazilië, Rusland,

Ook Brazilië behoudt zijn potentieel, ondanks de recessie in

India en China. Als deze landen het groeiritme van de jaren

2015 en 2016. Voeg daar nog de ‘next eleven’ aan toe en het is

1990 konden aanhouden, zou hun aandeel in de wereldpro-

zeker dat de opkomende economieën voor 2025 een groter

ductie volgens hem tegen 2050 groter zijn dan dat van de

economisch gewicht zullen hebben dan de lidstaten van de

hooginkomenslanden. Veertig jaar vooruit kijken impliceert

OESO.

veel onzekerheid; maar het is vandaag wel zeker dat de BRIClanden op middellange termijn (tot 2025 bijvoorbeeld) hun

Tientallen jaren lang werd de economische gang van zaken in

aandeel zullen blijven verhogen. En dan houden we nog geen

de rest van de wereld bepaald door de conjunctuur in de

rekening met de next eleven, elf landen die volgens de investe-

OESO-landen. Als Noord-Amerika of West-Europa niesden,

ringsbank Goldman Sachs een grote kans maken om samen

kreeg de rest van de wereld een longontsteking. Nu nog heeft

met de BRIC-landen de grootste economieën van de eenen-

bijvoorbeeld een daling van de grondstoffenprijzen impact op

twintigste eeuw te worden, waaronder Indonesië, Nigeria,

de opkomende landen, maar minder dan vroeger, omdat het

Mexico en Turkije.

aandeel van de grondstoffensector in de meeste economieën

De BRIC’s waren de belangrijkste motor van de wereldecono-

werd. Hoe het de rijke landen van vandaag het volgende decen-

veel kleiner is geworden en de Zuid-Zuidhandel belangrijker
mie in de jaren 2008-2012. Vandaag sputtert de motor in Bra-

nium ook zal vergaan, de rest van de wereld zal relatief auto-

zilië en Rusland en draait hij op een lager toerental in China.

noom verder groeien en groter worden, soms vertraagd en dan

Dat China de volgende jaren minder snel zal groeien, is niet

weer versneld.

meer dan normaal. Ook in Japan en Zuid-Korea, landen die

een miljard achterblijvers

decennialang heel snel zijn gegroeid, vertraagde de economische ontwikkeling vanaf een zeker niveau van nationaal inko-

De Wereldbank rekent 26 landen met samen 622 miljoen

men per inwoner. Vanaf dat niveau wordt de dienstensector

inwoners tot de categorie van de laaginkomenslanden. Deze

belangrijker en daarin is de groei van de productiviteit lager

categorie omvat 9% van de wereldbevolking maar slechts 1%

dan in de industrie. China heeft nu dat niveau bereikt. Maar

van het bruto mondiaal inkomen (zie opnieuw tabel 1). In

zelfs als de Chinese groei de volgende jaren niet meer dan 4 of

2007 publiceerde Paul Collier, gewezen econoom van de

5 % bedraagt, verdubbelt de Chinese economie op vijftien jaar

Wereldbank, nu hoofd van het Afrika-instituut in Oxford, het

in omvang en voegt China met zijn huidige Bruto Nationaal

boek The bottom billion (in 2012 in het Nederlands verschenen

Inkomen van 10.350 miljard dollar elk jaar 500 miljard dollar

als ‘Een miljard achterblijvers’). De cijfers lopen wat uiteen,

toe aan de wereldeconomie – dat is ongeveer de waarde van de

maar als je bij de 622 miljoen van de Wereldbank de 166 mil-

Belgische economie (532 miljard dollar in 2014). China zal dus

joen van Bangladesh telt, een land dat heel recent uit de cate-

binnen enkele jaren zonder twijfel de grootste economie ter

gorie van de laaginkomenslanden naar die van de laagmidden-

wereld zijn, hoe de berekening ook gebeurt, in lopende dollars

inkomenslanden is overgegaan, kom je in de buurt van dat

of rekening houdend met de koopkrachtpariteit. Het land zal

miljard van Collier.

dan weer in de positie zitten die het eeuwenlang, tot aan de
Uit zijn inleiding uit 2007 vertaal ik: “De derde wereld is

industriële revolutie in Europa, heeft bekleed. Maar daarbij
moeten we wel een kanttekening maken: gemiddeld en per

gekrompen. Veertig jaar lang stond een miljard mensen in de

inwoner zal China’s nationaal inkomen nog altijd minder dan

rijke landen tegenover vijf miljard mensen in de arme landen.

een derde bedragen van dat van de VS.

De Millenniumdoelstellingen waren daar een uitdrukking van.
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In 2015 zal duidelijk worden dat deze manier van denken voor-

mislukking mee verbonden zijn, zoals 11.11.11 terecht opge-

bijgestreefd is. De meesten van die vijf miljard, ongeveer 80%,

merkt heeft. Er mag gerust een sterk streefcijfer worden voor-

leven in landen die zich ontwikkelen, soms tegen adembene-

opgezet, 70% bijvoorbeeld. En waarom zou de niet-gouverne-

mende snelheid. De echte uitdaging ligt nu bij de landen aan

mentele sector niet hetzelfde doen? Om David Collier ongelijk

de onderzijde (…) Die landen behoren tot onze eenentwintig-

te geven, die in zijn inleiding vervolgt: “De ontwikkelingssec-

ste eeuw, maar hun realiteit is die van de veertiende eeuw: bur-

tor wordt beheerst door agentschappen en bedrijven die de

geroorlog, plagen, onwetendheid – denk aan ‘De waanzinnige

projecten binnenhalen. Zij zullen mijn stelling bestrijden met

veertiende eeuw’ van Barbara Tuchman. Ze zijn geconcen-

de hardnekkigheid van een bedreigde bureaucratie, omdat zij

treerd in Afrika en Centraal-Azië (…) Zelfs in de jaren 1990,

de zaken liever laten zoals ze zijn en in veel landen aanwezig

dat gouden decennium tussen het einde van de Koude Oorlog

willen zijn (… ) De Wereldbank heeft grote kantoren in elk

en 9/11, daalden de inkomens in deze groep met 5% (… ) Dit

middeninkomensland, maar niemand permanent in de Cen-

gaat ons allen aan. De wereld van de eenentwintigste eeuw,

traal-Afrikaanse Republiek (…) Het ontwikkelingsjargon wordt

met haar materieel comfort, wereldwijd reizen en economi-

voortgebracht door rocksterren en andere beroemdheden, en

sche interdependentie, zal in toenemende mate kwetsbaar zijn

door ngo’s. Om eerlijk te zijn: zij richten wel hun aandacht op

voor wat er in die eilanden van chaos gebeurt. Als de kloof tus-

de ellende van het onderste miljard, maar ze moeten hun

sen dat miljard achterblijvers en de gesofisticeerde wereldeco-

boodschap simpel houden en de antwoorden voor de proble-

nomie groter wordt, zal integratie moeilijker worden, niet

men van het onderste miljard zijn niet simpel (…) Verwacht

gemakkelijker (…) Het probleem wordt niet genoeg onder

dus van het jargon geen antwoorden, het is te dikwijls een hart

ogen gezien, niet door de ontwikkelingssector (development

zonder hoofd.”

biz) maar ook niet in het ontwikkelingsjargon (development

minder extreme armoede maar meer ongelijkheid

buzz).”

Bij de overgang van de Millenniumdoelstellingen naar de
Ik verblijf sinds 2012 elk jaar tien tot twaalf weken in het land

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen eind 2015 werd

dat officieel de Democratische Republiek Congo heet. Zolang

terecht benadrukt dat de eerste Millenniumdoelstelling, de

ik in het moderne deel van Lubumbashi blijf, kan ik in de

halvering van de extreme armoede tussen 1990 en 2015,

woorden van Collier een literaire overdrijving zien. In de cités

bereikt is. We kennen de norm van de Wereldbank: 1 dollar per

rond dat centrum kan ik al iets van de spijkerharde kritiek van

persoon en per dag, vastgesteld in 1990 en later gecorrigeerd

Collier begrijpen en op het platteland rond de steden en zeker

tot 1,25 dollar. Met die norm is het percentage extreem armen

in de Kivuprovincies zit hij helemaal in de roos.

gedaald van 70% van de wereldbevolking in 1900 tot 37% in
1990 (1,9 miljard) en verder tot 13% (900 miljoen mensen) in

Het is dus absoluut te verantwoorden dat de openbare Belgi-

2012 (zie Tabel 4).

sche ontwikkelingshulp meer op deze landen geconcentreerd

Tegelijk zijn de levensverwachting bij de geboorte gestegen en

zal worden, zelfs als daar door zwak bestuur grotere risico’s op

de kindersterfte gedaald (Tabel 5 en 6).
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Tabel 4: Extreme armoede – minder dan 1,25 dollar per persoon per jaar
1990

Oost-Azië en Stille Oceaan

2014

Miljoen

% van de
bevolking

Miljoen

% van de
bevolking

995,5

60,6%

147,2

7,2%

Europa en Centraal-Azië

8,8

1,9%

10,1

2,1%

Latijns-Amerika + Caraïben

78,2

17,8%

33,7

5,6%

13,5

6,0%

-

-

Zuid-Azië

Midden-Oosten en N-Afrika

574,6

50,6%

309,2

18,8%

Zwart-Afrika

287,6

56,8%

388,8

42,7%

Wereld

1.959

37,1%

897

12,7%

(Wereldbank, A global count of the extreme poor in 2012, Policy Research Working Paper 7432, oktober 2015)

Tabel 5: Levensverwachting bij de geboorte

Zwart-Afrika

1990

2012

51 jaar

57 jaar

Zuid-Azië

58 jaar

67 jaar

Oost-Azië

68 jaar

74 jaar

Latijns-Amerika + Caraïben

68 jaar

75 jaar

(UNDP, Human Development Report 1992 en 2014)

Tabel 6: Kindersterfte – Aantal overlijdens bij kinderen tot vijf jaar per 1.000 levend geborenen
1970

1990

2012

Zwart-Afrika

144

107

97

Zuid-Azië

138

93

57

Oost-Azië

76

42

21

Latijns-Amerika + Caraïben

82

48

19

(UNDP, Human Development Report 1992 en 2014)

Er is veel kritiek mogelijk op de armoedenorm van de Wereld-

Volgens Martin Ravaillon van de Wereldbank is de daling van

bank. De voornaamste is dat 1,25 dollar per dag niet meer dan

de extreme armoede voor twee derde het gevolg van de econo-

een overlevingsnorm is. Met dat inkomen besteedt een gezin

mische groei en voor een derde van herverdelende maatrege-

tot 70% van zijn inkomen aan voeding. Met een hogere armoe-

len zoals voorwaardelijke inkomenssteun, bijvoorbeeld een

denorm van 2 dollar per dag zijn nog altijd bijna 3 miljard

geldbedrag voor gezinnen die hun kinderen naar school sturen

mensen arm. Verder zijn er in alle landen grote verschillen in

(Mexico en Brazilië) of laten inenten (Bangladesh). Van belang

armoederisico: die zijn regionaal of etnisch bepaald, afhanke-

was ook dat sinds 1990 de economische groei de aangroei van

lijk van geslacht en leeftijd. Maar hoe dan ook zijn we de voor-

de bevolking overtreft.

bije 25 jaar getuige geweest van de snelste daling van de
armoede in de geschiedenis.

De armoede zou nog sterker gedaald zijn indien landen met
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een snel groeiende economie sterkere herverdelingsmechanis-

land moet zijn voor internationale handel en buitenlandse

men hadden ontwikkeld. Ravaillon berekende dat 1% groei in

investeringen. Na de voorkeur voor een naar binnen gerichte

sterk ongelijke landen de extreme armoede met 0,6% doet

ontwikkeling in de jaren 1960 en 1970, vooral in Latijns-Ame-

dalen, maar met 4,3% in landen met een minder ongelijke

rika met zijn bevordering van een invoervervangende nationa-

inkomensverdeling. Jammer genoeg is in de meeste groeilan-

le industrie, volgde in de jaren 1980 en 1990 de onvoorwaar-

den samen met de daling van de armoede de inkomensonge-

delijke keuze van de neoliberale Washingtonconsensus voor

lijkheid toegenomen. In een rapport van de Aziatische ontwik-

de wereldmarkt en het opengooien van de economische gren-

kelingsbank staat het zo: “De rijken worden sneller rijker dan

zen. Het model van Latijns-Amerika is vastgelopen in de grote

de armen minder arm worden.”

schuldencrisis aan het begin van de jaren 1980, de ongenuanceerde toepassing van de Washingtonconsensus verzandde in

In de loop van de volgende tien jaar zal het aantal armen vrij-

tegenvallende groei en financiële crisissen in Azië in de twee-

wel zeker verder dalen. De helft van de armen zal in zwart-Afri-

de helft van de jaren 1990.

ka wonen, een goede reden om de ontwikkelingshulp op dat
continent te concentreren en voorrang te blijven geven aan

Het IMF heeft moeten erkennen dat het liberaliseren van het

basisonderwijs en gezondheidszorg. Dat zijn de meest effi-

kapitaalverkeer in landen zonder sterke controlerende instel-

ciënte kanalen voor armoedebestrijding en inkomensherver-

lingen niet de beste oplossing is en dat een redelijke mate van

deling. De andere helft van de armen zal leven in landen die op

inkomensherverdeling de groei eerder stimuleert dan afremt.

basis van hun gemiddeld inkomen tot de categorie van de mid-

Het succes van de Aziatische tijgers was trouwens gebaseerd

deninkomenslanden behoren maar waar delen van de bevol-

op een mix van markt en overheid, met bijvoorbeeld het voor-

king arm blijven, dikwijls door sociale uitsluiting, kaste of ras,

zien in goedkope kredieten voor nationale kampioenen (Zuid-

handicap of religie. Die landen beschikken over de middelen

Korea) en het opleggen van verplichtingen om het technolo-

om zelf de armoedebestrijding te financieren. In die gevallen

gisch niveau van de uitgevoerde producten geleidelijk aan te

kan de hulp gericht zijn op het instellen van efficiënte stelsels

verhogen (Taiwan). De rol van de overheid in het Chinese

van sociale bescherming voor de hele bevolking. De bestaande

mirakel is voor iedereen duidelijk.

stelsels zijn te veel georganiseerd op basis van werk in de formele economie. Het is nodig om te innoveren met stelsels

Dani Rodrik van het Instituut voor Overheidsmanagement van

voor de informele economie en hier kunnen de ngo’s een

Harvard ziet het zo: “Er is geen eenheidsmodel voor economi-

belangrijke rol spelen, door zelf op kleine schaal te experimen-

sche ontwikkeling (…) Alle landen moeten een eigen weg vin-

teren en door de stem van de bevolking te organiseren om

den, op basis van hun geschiedenis en instellingen (…) Geen

druk uit te oefenen op de overheid.

enkel land heeft zich ontwikkeld door de wereldmarkt de rug
toe te keren, maar dat wil niet zeggen dat een land zich volle-

goed beleid?

dig aan die wereldmarkt moet overgeven.”

Volgens Nemat Shafik van de Britse dienst voor internationale

financiering van de economische ontwikkeling

samenwerking DFID (Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking, MO* paper van februari 2011) is de daling van

Amartya Sen definieerde ontwikkeling ooit kort als economi-

de armoede het gevolg van goed beleid, doordachte buiten-

sche groei + herverdeling. Voor economische groei is zeker in

landse hulp, schuldverlichting en een toename van de buiten-

de eerste fasen de opbouw van fysiek kapitaal door de overheid

landse investeringen. Er zijn de voorbije decennia heftige dis-

van doorslaggevend belang: een economische infrastructuur

cussies gevoerd over wat nu precies een goed beleid van econo-

zoals wegen, een elektriciteitsnet en een haven, een sociale

mische ontwikkeling is, vooral dan over de vraag hoe open een

infrastructuur zoals scholen en hospitalen. De investeringen
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die hiervoor nodig zijn, kunnen nationaal gevonden worden

woordelijk voor de armoede in Afrika, MO* paper van septem-

(via belastingen) of internationaal gemobiliseerd worden (via

ber 2009). Hulp bevordert volgens haar het voortbestaan van

ontwikkelingshulp of leningen). Naast overheidsinvesteringen

corrupte renteniersstaten en het verzwakt de civiele samenle-

zijn natuurlijk ook privé-investeringen nodig om de productie-

ving, omdat die regeringen daarmee over financiële middelen

capaciteit van het land te verhogen. De financiering hiervan

beschikken zonder dat ze verantwoording hoeven af te leggen

kan ook in eigen land worden gevonden of uit het buitenland

aan hun bevolking over de aanwending van de belastingen. In

komen (leningen en directe en indirecte investeringen).

tegenstelling daarmee hangen de andere stromen (vooral de

Succesvolle opkomende economieën hebben hun investerin-

het ontvangende land.

directe en indirecte investeringen) juist af van het beleid van
gen serieus verhoogd. Voor alle ‘ontwikkelingslanden’ samen
steeg het aandeel van de investeringen in het Bruto Nationaal

Waar moeten de klemtonen de volgende jaren liggen? Het is

Inkomen van 25% in de jaren 1987-1994 tot 31% in 2011-2014.

duidelijk dat de middeninkomenslanden zelf de primaire ver-

In Azië werd nog meer geïnvesteerd, tot 40% van het natio-

antwoordelijkheid dragen voor de financiering van ontwikke-

naal inkomen en in China zelfs tot meer dan 45%. Er kan ook

ling en armoedebestrijding. Hulp kan enkel nog nodig zijn bij

te veel geïnvesteerd worden, zoals in China, waar in sommige

humanitaire rampen of voor het versterken van hun instellin-

steden honderden reusachtige flatgebouwen leeg staan. In de

gen. De openbare hulp moet geconcentreerd worden op de

mate dat dit leidt tot niet-terugbetaalde leningen, kan dit ban-

laaginkomenslanden, onder andere voor de opbouw van een

ken in de problemen brengen en de Chinese regering veel

belastingsysteem en voor mechanismen die meer inspraak

hoofdbrekens bezorgen.

mogelijk maken voor de civiele samenleving in het goed
beheer van de overheidsuitgaven.

Maar zeker in de laaginkomenslanden moet er meer geïnvesteerd worden. In Afrika werd in de jaren 1987-1994 slechts

Het geld dat naar ‘klimaatbudgetten’ moet gaan, mag deze

19% van het nationaal inkomen geïnvesteerd. Dat zou nu

stromen niet verdringen en we moeten het BEPS-project (Base

gestegen zijn tot rond de 25%, maar dat is nog te weinig. De

Erosion and Profit Shifting) van de G20 en de OESO op de voet

Democratische Republiek Congo investeert slechts 15 tot 20%

volgen. Dat biedt een antwoord op de publieke verontwaardi-

van het nationaal inkomen en dat is te merken aan de staat van

ging over bekend geraakte belastingpraktijken en belasting-

de wegen en de scholen.

voordelen voor grote ondernemingen. Volgens Wikipedia is

Er is al vaker opgemerkt dat de openbare ontwikkelingshulp in

de regels voor de belastingen op bedrijfswinsten te herschrij-

de meeste landen een steeds kleiner deel uitmaakt van de

ven en om de perceptie te bestrijden dat ondernemingen geen

het “een poging van de grootste economieën van de wereld om

financiële stromen: in 2000 nog 23%, maar in 2012 gedaald

fair aandeel in de belastingen betalen.” Er moeten nog veel

tot 18%. Veel belangrijker zijn vandaag de directe en indirecte

meer concrete acties volgen die verzekeren dat ook de opko-

investeringen (45% van de kapitaalstromen in 2012) en het

mende economieën en zeker de laaginkomenslanden meer

spaargeld dat migranten naar huis sturen (24%). Dat is vol-

belastingen kunnen innen.

gens Dambisa Moyo niet erg (Is ontwikkelingshulp verant-
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deel in de financiering van goed zichtbare projecten in onderwijs en gezondheidszorg.

Nemat Shafik stelde in 2011 een werkverdeling voor tussen de

• Particuliere stichtingen zoals de Gates Foundation kunnen

verschillende sectoren van de ‘hulpindustrie’ – of ‘ontwikke-

meer risico’s nemen dan de overheid, omdat ze ‘sociale durf-

lingsgemeenschap’, voor wie een vriendelijker woord verkiest.

kapitalisten’ zijn die investeren in innovaties in internationa-

(Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking? MO*

le samenwerking.

paper van februari 2011) Haar aanbevelingen lijken mij nog

• De civiele samenleving en de ngo’s blijven een unieke rol

altijd zeer relevant .

spelen in het ter verantwoording roepen van de overheid en
ook van de privésector, en in het opkomen voor de rechten

Volgens haar zijn de pogingen om de doeltreffendheid van de

van achtergestelde groepen. Zij leveren ook essentiële dien-

hulp te verhogen tot dusver onvoldoende gebleken om de groei

sten wanneer de overheid die diensten niet zelf kan leveren

van de hulpindustrie en de proliferatie van actoren te volgen.

of verkiest die diensten te laten leveren door niet-gouverne-

De sector blijft maar groeien en verbetering zal vermoedelijk

mentele organisaties.

eerder voortkomen uit concurrentie dan uit coördinatie. Met

grondstoffen

het oog op transparantie en de druk om resultaten voor te leggen, moeten actoren zich laten leiden door hun comparatieve

Een van de zwaartepunten uit het programma voor een Nieu-

voordelen. Er moet een ‘samenwerkingsgerichte markt’ ont-

we Internationale Economische Orde uit de jaren 1970 was

staan met meer specialisatie. Donoren moeten hun eigen

een grondstoffenprogramma dat tot meer stabiele en lonende

niche vinden. Shafik geeft enkele suggesties:

prijzen had moeten leiden. Dat programma is er nooit gekomen, enkel op één na beste oplossingen zoals betalingen voor
het compenseren van prijsdalingen in het kader van de Con-

• Alleen de Verenigde Naties kunnen politiek gevoelige proble-

ventie van Lomé of het IMF. Uit de Unctad-statistieken van de

men aanpakken omdat zij de legitimiteit hebben die voortkomt uit universeel lidmaatschap. Het gaat daarbij om alles

grondstoffenprijzen kunnen we afleiden dat vooral landen uit

wat verband houdt met vrede en veiligheid, vredeshandha-

Afrika die afhankelijk zijn van de uitvoer van landbouwgrond-

ving en vredesopbouw. Op dit niveau kunnen afspraken over

stoffen tussen 1980 en 2000 hun inkomsten zagen dalen.

wereldwijde normen worden gemaakt: regels voor vervoer
Aangezien gecoördineerde acties om de prijzen te beïnvloeden

over zee, wereldwijde gezondheidsnormen, afspraken over
de levering van mondiale publieke goederen zoals de strijd

geen kans maken, is de internationale aandacht de voorbije vijf-

tegen de klimaatverandering.

tien jaar verschoven naar de herkomst van grondstoffen uit
conflictgebieden en naar transparantie in de betalingen van

• De Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken zijn
het best geplaatst om de leiding te nemen bij de financiering

bedrijven aan de schatkist van de landen waar zij actief zijn.

van grootschalige investeringsprogramma’s in landen die

Voorbeelden van de eerste soort acties zijn het Kimberley-initia-

toegang hebben tot de kapitaalmarkt en zelf hun program-

tief voor diamanten en het Initiatief voor Conflictvrij Tin, beide

ma’s beheren. Ze zijn ook de belangrijkste financieringsbron

met zeer bescheiden succes en veel ruimte voor verbetering.

voor middeninkomenslanden met grote armoedeproblemen
Het EITI – Extractive Industries Transparency Initiative focust

(India, Brazilië en Indonesië).

op meer transparantie in de geldstromen tussen regeringen en

• Bilaterale agentschappen zoals onze BTC blijven nog lang
nodig voor de levering van sociale voorzieningen in laaginko-

bedrijven in de grondstoffenindustrie. Landen die volwaardig

menslanden. Bilaterale donoren staan onder druk van hun

lid willen zijn, moeten jaarlijks door een onafhankelijk audit-

publieke opinie en hebben daardoor een comparatief voor-

kantoor een vergelijking laten maken van de betalingen door
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de bedrijven uit de extractieve industrie en de inkomsten die

Wereldbank en haar International Financial Corporation druk uit-

gemeld worden door de nationale belastingdiensten. De

oefenen op Afrikaanse regeringen om lage royalty’s op de ver-

Democratische Republiek Congo heeft zich in 2005 aange-

koop van hun natuurlijke rijkdommen te aanvaarden, omdat zij

meld, maar werd pas in 2014 als volwaardig lid erkend. Er

anders als ‘grondstoffennationalisten’ zullen worden

waren te veel onduidelijkheden in de eerste rapporten voor

beschouwd en worden gemeden door buitenlandse investeer-

2007 en 2008: slechts 30 tot 40 ondernemingen rapporteer-

ders.” Het resultaat is volgens Burgis een omgekeerde veiling

den en er zat een verschil van 10% tussen de som van de ver-

waarin arme landen de familiejuwelen aan de laagste prijzen te

klaringen van de ondernemingen (540 miljoen dollar in 2008)

koop aanbieden. Olie-, gas- en mijnreuzen onderwaarderen sys-

en van de Congolese staat (510 miljoen). Het rapport over 2013

tematisch de waarde van hun bezittingen in Afrika en verslui-

toont dat er toch al een weg werd afgelegd. Het aantal rapporte-

zen een groot deel van hun inkomen naar belastingparadijzen.

rende bedrijven is in 2013 gestegen tot 120, het totaal van de
gerapporteerde bedragen tot 1,8 miljard dollar en er is maar

Maar zelfs als belastingen correct worden geïnd, blijft er nog

een klein verschil tussen de declaraties van de ondernemingen

een probleem aan de uitgavenkant. De Congolese ngo Observa-

en van de Congolese belastingdiensten.

toire de la dépense publique meldt een systematische scheeftrekking in de uitvoering van de begrotingen. De ‘politieke’ uitga-

Alle problemen zijn daarmee niet opgelost. In haar jaarlijkse

ven (voor de politieke departementen en de Présidence) over-

evaluatie van de staat van de Congolese economie schreef de

schrijden elk jaar de voorziene begrotingen, de uitgaven in de

Wereldbank in 2014 dat de Congolese staat te weinig inkomsten

sociale departementen blijven beneden de helft van wat in de

uit de mijnindustrie haalt, onder andere omdat te veel belasting-

begrotingen voorzien wordt.

voordelen worden toegestaan en omdat de toekenning van concessies of de verkoop van activa heel ver onder de normale eco-

EITI is geen wondermiddel maar wel een nuttig instrument om

nomische waarde gebeurt. Dat is een probleem voor veel Afri-

de civiele samenleving en de ngo’s te wapenen, zodat die de

kaanse landen. Tom Burgis, Afrikaredacteur van The Financial

overheid en de privésector ter verantwoording kunnen roepen.

Times, schrijft in The looting machine (2015): “In 2010 voerde

het demografisch dividend

Afrika voor 333 miljard dollar petroleum en ertsen uit, zeven
keer meer dan de ontwikkelingshulp die in de omgekeerde rich-

We hebben de voorbije jaren enkele MO* papers over de bevol-

ting ging (…) Afrikaanse landen ontvangen slechts een klein

kingsevolutie gepubliceerd, maar ik denk dat we het belang

deel van de waarde van de productie van hun extractieve indus-

van de demografie nog altijd onderschatten. In Tabel 7 en 8

trie, zeker in vergelijking met landen in andere delen van de

heb ik enkele cijfers uit recente bevolkingsvooruitzichten van

wereld (…) Dat is omdat internationale instellingen zoals de

de VN samengebracht.

Tabel 7: Evolutie van de wereldbevolking
2015
Miljoen

2030
% van de
wereld

2050

Miljoen

% van de
wereld

Miljoen

% van de
wereld

Afrika

1.186

16,1%

1.679

19,8%

2.478

25,5%

Azië

4.393

59,8%

4.923

57,9%

5.267

54,2%

Europa

738

10,0%

734

8,6%

707

7,3%

Latijns-Amerika

634

8,6%

721

8,5%

784

8,1%

Noord-Amerika

358

4,9%

396

4,7%

433

4,5%

Oceanië

39

0,5%

47

0,6%

57

0,6%

Totaal

7.349

8.501
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Tabel 8: De tien landen met de talrijkste bevolking
1950

2015

2050

Land

Bevolking
Miljoen

Land

Bevolking
Miljoen

Land

Bevolking
Miljoen

China

544

China

1.376

India

1.705

India

376

India

1.311

China

1.348

VS

158

VS

322

Nigeria

399

Rusland

103

Indonesië

258

VS

389

Japan

82

Brazilië

208

Indonesië

321

Duitsland

70

Pakistan

189

Pakistan

310

Indonesië

70

Negeria

182

Brazilië

238

Brazilië

54

Bangladesh

161

Bangladesh

202

Ver. Koninkr.

51

Rusland

143

D.R. Congo

195

Italië

47

Mexico

127

Ethiopië

188

(Verenigde Naties, World Population Prospects – The 2015 revision)

Elke bevolkingsprojectie bevat een aantal onzekerheden. Hier

ling van de economische groei. De demografische transitie is de

wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de vruchtbaarheid

fase in de ontwikkeling van een bevolking waarin de kinder-

– het aantal kinderen dat een vrouw tijdens haar leven ter

sterfte binnen een generatie snel daalt en gevolgd wordt door

wereld brengt – zal dalen in landen waar talrijke families nu

een aanzienlijke daling van de vruchtbaarheid.

nog de norm zijn en dat de vruchtbaarheid licht zal stijgen in
enkele landen waar ze nu lager ligt dan 2 (bij 2,1 à 2,2 blijft de

Dit heeft tot gevolg dat er in de volgende generatie een toename

bevolking stationair). Onder die voorwaarden is er 95% kans

zal zijn van de actieve bevolking, het deel van de bevolking tus-

dat de wereldbevolking in 2030 tussen 8,4 en 8,6 miljard zal

sen 15 en 65 jaar. Dat komt door het relatief hoge aantal geboor-

liggen.

ten 15 tot 20 jaar eerder, toen de vruchtbaarheid nog relatief
hoog was. Die actieve bevolking zal tegelijk minder niet-actie-

Afrika is het enige continent waar de bevolking nog snel zal

ven ten laste hebben: ze heeft zelf minder kinderen door de

aangroeien, plus 500 miljoen tussen 2015 en 2030 en daarna

lagere vruchtbaarheid en er zijn nog niet veel ouderen ten laste,

nog eens plus 800 miljoen tot 2050. In 2030 zal Afrika 20%

omdat de onvermijdelijke veroudering van de bevolking nog

van de wereldbevolking tellen, tegenover 16% vandaag. In Azië

moet beginnen. Dit is in grote lijnen wat er tussen 1970 en

zal de bevolking nog wel toenemen, maar veel trager dan de

1990 is gebeurd in veel Aziatische landen.

voorbije decennia en het aandeel van Azië in de wereldbevol-

Als er werk is voor deze talrijke actieve generatie, zal dat een

king (nu nog 60%) zal langzaam in de richting van 55% evolu-

sterke stimulans zijn voor de economische groei. Ook dat is in

eren. De snelle daling van de vruchtbaarheid in Azië heeft het

Azië gebeurd, voor een groot deel door de vestiging van uitvoer-

continent de voorbije twee decennia het ‘demografisch divi-

gerichte industrieën.

dend’ opgeleverd en dat zou volgens sommigen 25% van de
groeiversnelling in Azië verklaren.

Als de gezinnen kleiner worden, houden zij zelf en de overheid
meer middelen over om te investeren in gezondheid en oplei-

Het demografisch dividend is de relatie tussen enerzijds veran-

ding van kinderen en jongeren. Dat betekent een versterking

deringen in de leeftijdsstructuur van de bevolking als gevolg

van het menselijk kapitaal in de samenleving en op termijn een

van een snelle demografische transitie en anderzijds de versnel-

verhoging van de productiviteit en de groei.
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Kan Afrika dezelfde evolutie doormaken als Azië of zal de snelle

toren zullen de trage daling van de vruchtbaarheid die al aan de

aangroei van de bevolking daar leiden tot het bestendigen van de

gang is, versterken. En er is volgens Basu nog een tweede factor

armoede? In een blog van 22 oktober 2015 toont Kaushik Basu,

die in het voordeel van Afrika speelt. In tegenstelling tot Azië en

hoofdeconoom van de Wereldbank, zich optimistisch. Er zijn

Latijns-Amerika heeft zwart-Afrika een traditie van vrouwenar-

volgens hem tekenen dat de demografische transitie op gang

beid. Dat betekent dat de daling van de vruchtbaarheid vrouwen

komt: de daling van de kindersterfte (al is er nog veel werk in

in staat zal stellen om meer productief werk te verrichten. Afrika

Centraal- en West-Afrika) en de stijging van het gebruik van

zal volgens Basu dus in staat zijn om meer dan andere continen-

moderne methoden van gezinsplanning in heel wat landen

ten voordeel te halen uit het demografisch dividend. Hopelijk

(Rwanda en Ethiopië) zijn daar twee voorbeelden van. Deze fac-

krijgt hij gelijk!
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