Onderzoek: Tracking Development. Waarom groeit de economie in Aziatische landen snel en
in Afrikaanse landen niet of nauwelijks?
Het Grote Verschil:
Een korte, versimpelde samenvatting van het artikel (Nrc-H.15 dec.2011)
‘Wat Afrika kan leren van Aziatische tijgers’
Corruptie en zwakke instellingen blijken niet de oorzaak van de mislukking in Afrika, want
die waren er in Azië ook.
Heel globaal gezegd: Azië zorgt goed voor zijn boeren, en Afrika niet.
In Azië (veelal wordt Indonesië als voorbeeld genomen) wordt ontwikkelingsgeld voor 1/3
besteed aan landbouw, het irrigatiesysteem werd verbeterd, nieuwe soorten rijst geïmporteerd,
kunstmest en kredieten gesubsidieerd. De staat subsidieerde een minimum prijs voor rijst. Er
werden nieuwe landbouwtechnologieën geïmporteerd. Overheid investeerde op t platteland in
wegen, elektriciteit, scholen en gezondheidszorg.
Het gevolg: particulieren kregen vertrouwen en begonnen te investeren in arbeidsintensieve
industrieën voor de export.
Waarom deden ze ’t zo?
In de jaren ’60 was de angst voor communisme en politiek radicalisme groot.
In Afrika (veelal wordt Nigeria als voorbeeld genomen) werd ontwikkeling gezien als snelle
industrialisering, en een manier om weg te komen uit de achterlijke landbouw. Er werd dus
geïnvesteerd in kapitaalsintensieve industrieën die heel weinig opleverden en heel weinig
werknemers in dienst hadden.
Er zijn vaak afspraken gemaakt door Afrikaanse landen om in landbouw te investeren, maar
daar is weinig van terecht gekomen.
Er moet bij de Afrikaanse elite om aandacht gevraagd worden om strategieën te ontwikkelen
t..g.v. de armen en het platteland. Dat heeft immers tot welvaart in Azië geleid.
Reactie van de Nigeriaanse minister van Landbouw, Adesina Akinwume, een
landbouweconoom die in de VS gestudeerd heeft:
Het onderzoek bevat voor hem niets nieuws en hij is het er volstrekt mee eens. Nigeria stopte
met investeren in de landbouw toen er olie gevonden werd in de jaren 60. Nu begint het weer
een beetje, maar veel te weinig. Landbouw moet de belangrijkste sector worden, om banen te
creëren, investeerders aan te trekken en buitenlandse uitgaven te verminderen. Hoe?
Landbouw werd gezien als ontwikkelingsprogramma, maar moet een creatieve sector worden,
waardoor handel gedreven kan worden, Nigerianen zijn immers handelslui. Landbouw moet
aantrekkelijk gemaakt worden voor jongeren. Die hebben nu geen toegang tot krediet en land.
Er moeten in onbruik geraakte stukken staatsgrond verkocht worden. De landbouw moet
winstgevend worden voor jongeren, anders willen ze er niet werken.
De staat moet de infra-structuur ontwikkelen, belastingen verminderen en investeerders
aantrekken. En voor betere elektriciteitsvoorzieningen zorgen, via gas-en kolencentrales, maar
ook d.m.v. zonne-energie en waterkracht.

