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Afrikaanse economie in de lift
Economische groei en toegenomen investeringen leiden tot optimisme bij de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank (AfDB). Voorzitter Akinwumi Adesina van de AfDB noemde de
toekomst van het continent onlangs ‘veelbelovend’.
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank verwacht dit jaar een reële groei van het Afrikaanse bruto
binnenlands product met 4 procent, en met 4,1 procent in 2020. Tijdens een bijeenkomst met
diplomaten in Abidjan wees Adesina op het herstel van de prijzen van basisproducten die
voor Afrika belangrijk zijn en toenemende investeringen in infrastructuur.
Er liggen volgens hem aanzienlijke economische kansen op het continent. Zo werd in maart
vorig jaar overeenstemming bereikt over de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone
(AfCFTA), de grootste vrijhandelszone ter wereld. De AfCFTA, die zich uitstrekt over het
gehele continent, kan volgens Adesina op termijn leiden tot een groei van de handel in Afrika
met 100 procent. De vrije beweging van mensen op het continent is volgens Adesina een
andere aanjager van ontwikkeling. “We moeten alle barrières afbreken die de vrije beweging
van mensen op het continent hinderen, vooral die voor werknemers. Dat is essentieel om
investeringen te stimuleren.”
“Afrika zal zich niet ontwikkelen door hulp, maar door investeringen”, zei Adesina. Tijdens
het Africa Investment Forum afgelopen november in Johannesburg, zei hij, werden in twee
dagen tijd 49 investeringsdeals gesloten, met een totale waarde van 38 miljard dollar. In het
recent verschenen rapport Africa-to-Africa Investment, wijst de bank op de toegenomen,
grensoverschrijdende investeringen binnen Afrika. Vorig jaar bedroegen die 12 miljard
dollar, in 2010 was dat nog slechts 2 miljard dollar.
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank wees enkele jaren geleden vijf prioriteiten aan: het
aanleggen van elektriciteit, voedselvoorziening, industrialisering, (markt)integratie en het
verbeteren van de levenskwaliteit in Afrika. De aandacht voor die prioriteiten heeft volgens
Adesina al vruchten afgeworpen. In 2018 werden 4,5 miljoen mensen aangesloten op
elektriciteitsnetwerken. Bijna 20 miljoen mensen kregen toegang tot verbeterde
landbouwtechnologie en 1,1 miljoen mensen profiteerden van investeringen in de industrie.
Ook profiteerden miljoenen mensen van verbeterde vervoersmogelijkheden en sanitaire
voorzieningen. Adesina zegt toe te willen naar universele aansluiting op
elektriciteitsnetwerken, en volledige zelfvoorziening op het gebied van voedsel voor Afrika.
De prioriteiten van de AfDB sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en
de Agenda 2065, de Afrikaanse ontwikkelingsagenda voor de komende vijftig jaar. (Bron:
IPS, 8/2/2019)

Armoede verdwijnt pas als ongelijkheid wordt bestreden
Voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is een drastische afname van
de ongelijkheid in de wereld nodig, zegt Liu Zhenmin, VN-ondersecretaris-generaal
voor Economische en Sociale Zaken.
Ongelijkheid drukt een stempel op het gebied van inkomen, kansen, blootstelling aan risico’s.
Het speelt in en tussen landen. Het vormt een barrière voor armoedebestrijding en veel andere
ontwikkelingsuitdagingen op de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.
Uit onderzoeken blijkt dat inkomensongelijkheid tussen landen in de afgelopen tientallen
jaren enigszins is afgenomen, met name als gevolg van stevige groei in Oost-Aziatische en
Zuid-Aziatische economieën. Maar er zijn veel landen – vooral in delen van Afrika, WestAzië, Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied – waar de inkomensniveaus nog verder
achterop zijn geraakt. De laatste VN-studie wijst erop dat in 47 ontwikkelingslanden en
economieën in transitie het inkomen per hoofd van de bevolking in het afgelopen jaar
stagneerde of afnam. Dit is een enorme uitdaging voor de armoedebestrijding, ontwikkeling
van essentiële infrastructuur, het creëren van werk en economische diversificatie.
De meeste achterblijvende landen zijn zeer afhankelijk van basisgoederen. Het is daarom van
groot belang zowel te diversifiëren als de welvaart uit natuurlijke hulpbronnen goed te
beheren, om het maximale ontwikkelingspotentiëel te benutten. Verschillende landen hadden
ook te maken met langdurige oorlogen of onrust en politieke instabiliteit. Zwakke
economische prestaties zijn ook gelinkt aan onvoldoende investeringen in kwaliteitsonderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming, programma’s voor gemarginaliseerde
groepen en mitigatie en aanpassing op het gebied van de klimaatverandering.
Alleen snellere groei van het bruto binnenlands product (bbp) leidt niet noodzakelijkerwijs tot
een hogere levensstandaard. Diepgewortelde ongelijkheid binnen een land vormt een
belangrijke barrière voor ontwikkeling. Er is ook een link tussen grote inkomensongelijkheid
binnen landen en sociale uitsluiting en fragmentatie, zwakkere opbouw van instituten en
bestuur en hoger risico op geweld in interne conflicten. Volgens schattingen van de VN zal,
zonder duidelijke gedragsverandering, meer dan 7 procent van de wereldbevolking nog in
armoede leven in 2030. Tot de 7 procent behoort 30 procent van bevolking van Afrika en de
Minst Ontwikkelde Landen (LDC’s).
In Afrika, waar de bevolking groeit met meer dan 2 procent per jaar, is voor het verminderen
van de extreme armoede tot onder 5 procent tegen 2030, een combinatie van groei in dubbele
cijfers en een sterke afname van de ongelijkheid nodig. Dit is historisch gezien niet
realistisch. Maar maatregelen die zowel de vooruitzichten voor economische groei verbeteren
en de inkomensongelijkheid verminderen, zijn essentieel om de wereld op weg te helpen naar
duurzamere en meer inclusieve samenlevingen. Hiertoe behoren ook investeringen in
onderwijs, gezondheidszorg, veerkracht om de klimaatverandering te weerstaan en financiële
en digitale inclusie, om economische groei en kansen op werk te vergroten op de korte
termijn. Tegelijkertijd moet zo duurzame ontwikkeling op de lange termijn gestimuleerd
worden. (Bron: IPS (Liu Zhenmin) 31/1/2019)

