
Armoede en welvaart
In Afrika



Probleem?

• Sub- Sahara: gem. $1/ dag (reëel 
<1970)

• 1/3 armoede ter wereld (1/5 in 1990)
• Analfabetisme, zeer lage 

levensverwachting, quasi geen 
gezondheidszorg

• Corruptie, gebrek ‘rule of law’
• Nauwelijks groei (<-> Asian Tigers)





Oorzaak?

NIET Humanitaire hulp (Tsunami bvb)
NIET Liefdadigheid (Vredeseilanden, 

Oxfam,…)

WEL bilaterale/ multilaterale leningen
+-5%

+-95%



Oorzaak?
Andere theorieën:
- Geografisch (Jared Diamond 

“zwaarden, paarden, ziektekiemen”)
- Historisch (kolonisatie, 1885 

conferentie van Berlijn)
- Cultureel (al snel racistisch)
- …
Geen is gemene deler armste landen.



Oorzaak: Aid Dependency

Pro Aid:
- Marshall Plan (<-> West- Europa)
- Voorwaardelijk (<-> Worldbank/ 

Svensson)
- “Democratie” ( <-> rule of law, 

eig.r.,…)
Groei Democratie (Przeworski)

Aid



Oorzaak: Aid Dependency

Contra Aid:
AID CORRUPTION GROWTH
AID CIVIL SOCIETY
AID SOCIAL CAPITAL
AID CIVIL WAR
AID ECONOMICS 



AID CORRUPTION GROWTH
- UNDP (1994): +- 200 miljard (WB + IMF)
- World Bank (2004): +- 130 miljard (WB)

- Logisch: rent-seeking         Aid = easy rent

- Effect op groei: 
-CPI/groei
-Gebrek investeringen (smeergeld/duur)

- Waarom dan nog steeds?



AID CIVIL SOCIETY

- Overheid is niet afhankelijk

- Overheid is geen verantwoording 
verschuldigd



AID SOCIAL CAPITAL

- Vertrouwen is motor “spontaneous order” 
en ontwikkeling

- Gebrek verantwoordelijkheid, rent-
seeking, gebrek fundamentele instituties, 
corruptie,… social capital



AID CIVIL WAR
- Toegang tot onbeperkte geldstroom: 

enorme trigger tot intern conflict.

- Sowieso sociale onrust door gebrek groei

- Door gebrek sterke instituties, civil society 
en door vangnet Aid, macht = militair 



AID ECONOMICS 

- Micro-Macro paradox
- Inflatoir effect: Stijgende vraag, aanbod te zwak: 

Prijs   Monetaire reactie: rentestijging: Investeringen

- Dutch disease: geld stroomt binnen: wisselkoers 
stijgt, export zakt in elkaar

- Savings/ Investment. 
- Aid -> Consumptie
- Negatieve correlatie Aid/Savings
- Crowding-out investeringen (onderzoek Shields)



AID DEPENDENCY
- Aid is gemiddeld 13% BBP
- Gebrek aan “sense of urgency”
- Tea Party: “No taxation without representation”

- Fiscale ramp: “No representation without taxation”
(gebrek sterke civil society)

- Weelderige groei aan overheid en bureaucratie
- Bestuurd door NGO’s en popsterren…



Oplossingen?

1) Overheidsingrijpen gefinancierd door 
kapitaalmarkt = meer discipline dan Aid

2) De weg naar directe investeringen
3) Doha Round (WTO) Vrije handel!
4) Banking on the unbankable: Micro-

lending (Yunus)
5) Eigendomsrechten (De Soto)



Kapitaalmarkt
- Zorgt voor betere incentives, meer 

discipline
- Er is interesse: hoge opbrengst, lage 

correlatie: goede risicospreiding
- Het is mogelijk (Ghana, Gabon)
- Nood aan rating. Zal discipline en hoge 

interest kosten. Maar “hidden cost” Aid 
veel groter: 

- Reputatie
- Corruptie, …



Directe investeringen
- Cijfers 2006: 1,4 biljoen (wereld), 400 miljard 

(developing), 17 miljard (Afrika)
- In theorie: enorm veel

- Marginaal product kapitaal
- Lage productiekosten (arbeid)

- Waarom dan niet?
- Corruptie
- Bureaucratie (Vb. Kameroen 426 dagen)
- Gebrek “legal framework”: eig.r., contracten,…

Allemaal Aid nevenverschijnselen



The Doha Round
- Engagement WTO m.b.t. MDG (VS/EU)
- Landbouw: import tax, export subsidies
- Cijfers:

- Schade (WB) 500 miljard/jaar
- +- helft budget EU
- Elke OESO koe krijgt 2,5 euro/dag
- Katoenboeren VS krijgen > BBP Burkina Faso en 

3x Amerikaans budget ontwikkelingshulp

- M.a.w. : weg comparatief voordeel, immens 
verlies voor Afrika



Afrikaans protectionisme

- Import tax tussen 35-45% (Zimbabwe 
extreem)

- Handel tussen Afrikaans landen 
gemiddeld slechts 10%

- Europa 63%
- Noord- Midden- Amerika 40%



Alternatieve oplossingen

- Micro- lending: sociale cohesie als 
onderpand (Yunus)

- Eigendomsrechten (Hernando de Soto)



En morgen?
Dambisa Moyo: 5 years phonecall
- Vrije markt principes: gezonde financiering
- Afstraffing corruptie
- Urgentie
- Overheid niet langer aantrekkelijk

- Bureaucratisering
- Civil war

- Accountable government goede instituties

We ontbreken… POLITIEKE WIL



Boeken

Dambisa Moyo: dead aid
Easterly: the white man’s burden
Hernando de Soto: the mystery of 
capital
…


