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Afdeling 1 

Inleiding 

Algemene probleemstelling en onderzoeksmethodologie 

 

In deze masterproef wordt de toenemende economische interdependentie tussen Sub-

Sahara Afrika (SSA) en emerging economies onderzocht. We zullen onderzoeken wie de 

nieuwe economische partners van het Afrikaanse continent zijn, waarom zij voor Afrika 

kiezen, op welke manier zij hun aanwezigheid voelbaar maken en wat de 

ontwikkelingskansen voor Afrika zijn. 

 

In Afdeling 1 komt de algemene probleemstelling en de economisch-wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie aan bod. Vervolgens bakenen we onze onderzoeksvragen af en 

schetsen we het opzet met betrekking tot de onderzoeksmethodologie. We sluiten af met het 

uittekenen van het tijdspad. 

 

1 Algemene probleemstelling 

 

1.1 Formulering van de probleemstelling en situering in de maatschappelijke context 

 

Een van de eerste ontwikkelingen na Wereldoorlog II was de vraag naar een snelle 

oplossing voor de Europese koloniale controle over een groot deel van de wereld. De 

dekolonisering betekende vooral voor Sub-Sahara-Afrika de hoop op een betere benutting 

van haar economisch en menselijk kapitaal. De koloniale machten verlieten een continent 
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met artificiële grenzen en op macht beluste politici, die de verkiezingen annuleerden en hun 

politieke tegenstanders uitschakelden. Etnische groepen kwamen her en der tot gewapend 

treffen. In 1990 was Afrika een verwoest continent met een lagere levensstandaard dan in 

1960. Azië daarentegen, evolueerde na de Tweede Wereldoorlog tot een pool van 

economische groei en vooruitgang. Het Japans economisch mirakel in de jaren zestig was 

de aanzet. Japan werd al gauw gevolgd door de vier Aziatische Tijgers (Zuid-Korea, Taiwan, 

Hong Kong en Singapore). Tegen de jaren tachtig kenden deze landen een zeer hoge 

economische groei en tegen de jaren negentig behoorden ook Thailand, Maleisië en 

Indonesië tot ’s werelds snelst groeiende economieën. Zij werden gevolgd door de 

Volksrepubliek China, die in de jaren tachtig de principes van de markteconomie had 

aanvaard. De Aziatische succesverhalen zijn het gevolg van een overgenomen Westers 

kapitalistisch systeem in combinatie met de traditionele Aziatische cultuur, zoals 

staatsgeleide economische modernisering en kapitaalaccumulatie, een hoge private 

spaarquote en grote kapitaalinvesteringen, een overvloed aan goedkope en gedisciplineerde 

werkkrachten, een nadruk op hoogtechnologische industrie en een exportgeleide industriële 

groei (Piotrowski, 2005). Ook buiten Azië doen een aantal ontwikkelingslanden in Latijns-

Amerika en Afrika het goed. 

 

In de jaren negentig kwam de wereld terecht in een versnelde fase van mondialisering. Een 

uitbreiding in grensoverschrijdende communicatie, in handels- en kapitaalstromen en de 

verbeteringen op het gebied van transport leiden tot een sterke toename van de 

interdependentie tussen regio’s, continenten en landen. Goederen, diensten, kapitaal en 

personen kunnen zich vrijer dan ooit over de hele wereld bewegen (Coolsaet, 2008). Ook de 

positie van Afrika in de wereldeconomie werd herzien. Terwijl het Afrikaanse continent sinds 
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de jaren zeventig een meer en meer gemarginaliseerde positie in de wereldeconomie innam 

en tot ongekende laagtes in de jaren negentig kwam, nemen we sinds 2003 een zachte 

verbetering waar. Dit manifesteert zich in een groeiend BNP, groeiende import- en 

exportcijfers en stijgende buitenlandse directe investeringen (Coolsaet, 2008). Het 

welvarende Zuid-Afrika is al langer een locomotief voor de inter-Afrikaanse economie. China, 

maar ook India en Brazilië knopen in snel tempo economische banden aan met 

grondstofrijke staten. De handel tussen China en Afrika groeide tussen 2006 en 2007 met 

35% (National Bureau of Statistics China, 2008) en ook investeringen, leningen en 

buitenlandse hulp nemen onverstoorbaar toe. Naast China, India en Brazilië spelen Zuid- en 

Zuid-Oost-Azië, Latijns-Amerika, Rusland en een aantal olie-exporterende landen een rol in 

Afrika.  

 

Ook in het Westen werken we een hernieuwde interesse voor het Afrikaanse continent. 

Sinds de jaren 1970 is er een duidelijke afname merkbaar in de handel tussen de Europese 

Unie en de Afrikaanse landen. Recentere cijfers tonen echter aan dat het Afrikaanse aandeel 

op de Europese markt sinds 2003 opnieuw stijgt in vergelijking met de stagnatie in de jaren 

1990. Ook de investeringsstromen zijn tussen 1995 en 2004 bijna verdubbeld. Via diverse 

instrumenten, zoals een uitbreiding van de ontwikkelingshulp en de ondertekening van 

economische partnerschapsakkoorden, tracht Europa opnieuw voet aan wal te krijgen. De 

import en exportstatistieken tonen echter aan dat het Europese aandeel plaats moet ruimen 

voor opkomende (regionale) grootmachten zoals China, India en Brazilië. Verwacht wordt dat 

China Europa binnen een tiental jaar zal voorbij steken. Naast Europa richten ook de 

Verenigde Staten hun aandacht opnieuw naar Afrika. De strategie van Washington is 

tweeledig: enerzijds een onbeperkte toegang tot de energiemarkten en de strategische 
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hulpbronnen; anderzijds de militaire bescherming van de communicatiekanalen om het 

transport van ruwe grondstoffen naar de VS te verzekeren. De VS kiezen hun belangen te 

vrijwaren via de diplomatieke en militaire weg. Al onder de Clinton administratie zijn heel wat 

partnerschapsakkoorden en militaire akkoorden met Afrikaanse landen afgesloten.  

 

In deze masterproef beperken we ons echter tot de meest frappante vaststelling van het 

afgelopen decennium: de sterk toenemende economische interdependentie tussen emerging 

economies en Sub-Sahara Afrika. We zullen nagaan wie de nieuwe handelspartners van het 

Afrikaanse continent zijn. Onze aandacht gaat eerst en vooral uit naar China en India. Aan 

de hand van cijfermateriaal over import, export en Foreign Direct Investment (FDI) zullen we 

verduidelijken wat de precieze rol van deze landen in Afrika is. We tonen aan naar welke 

Afrikaanse landen hun aandacht uitgaat en op welke goederensectoren ze zich profileren. 

Daarnaast onderzoeken we waarom Afrika een aantrekkelijke handelspartner voor deze 

landen is. Wat ligt aan de grondslag van de toenemende economische interdependentie 

tussen deze twee subcontinenten? Zijn er verschillende strategieën tussen de groeilanden 

waarneembaar? Tenslotte onderzoeken we wat de gevolgen voor Afrika zijn: welk effect 

heeft de toenemende aanwezigheid van emerging economies op de verdere ontwikkeling 

van een Derde Wereldland en haar inschakeling in de wereldeconomie? Dit doen we aan de 

hand van een casestudie over Angola. Dit land verkeerde sinds 1961 in een constante staat 

van oorlog. Na een straakt-het-vuren in 2002 kon het land eindelijk aan de wederopbouw van 

haar economie beginnen en zich trachten in te schakelen in de wereldeconomie. Dit proces 

werd niet alleen door de EU en VS gesteund: ook heel wat buitenlandse mogendheden 

speelden in rol in de naoorlogse Angolese reconstructie. De Angolese economie is 

ondertussen één van de rising economies in Sub-Sahara Afrika. In 2008 was het 
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land zelfs de sterkst groeiende economie van het continent en één van de sterkst 

groeiende landen in de wereld. Deze groei is voor een heel groot deel gesteund op 

de olie-industrie. Begin 2008 werd Angola de grootste olieleverancier van China. 

Angola is dan ook de belangrijkste Afrikaanse handelspartner van China. Verder 

merken we een sterke Braziliaanse invloed in het land. Deze stoelt op historische 

banden en een gemeenschappelijke taal, het Portugees. India heeft Angola nog niet 

volledig ontdekt omdat het land voornamelijk focust op Oost-Afrika, maar toch is 

Angola de derde belangrijkste Afrikaanse handelspartner. Naast deze drie 

economische reuzen zijn ook heel wat andere emerging economies aanwezig. Deze 

landen zijn Japan, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam en Singapore aan Aziatische zijde. 

Ook Chili, Peru en Argentinië hebben handelsbanden met het land.  

 

 

1.2 Duiding van de economische en maatschappelijke relevantie 

 

Er is al heel wat inkt gevloeid over de aanwezigheid van China in Afrika, maar vaak wordt 

over het hoofd gezien dat naast China ook andere groeilanden een sterke interesse 

ontwikkeld hebben voor Afrika. In deze masterproef trachten wij aan de hand van concreet 

cijfermateriaal en grafieken een globaal beeld te schetsen van deze nieuwe trend. Het is de 

bedoeling om aan te tonen hoe sterk deze verwevenheid is en wat er in de toekomst 

verwacht kan worden.  
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In Sub-Sahara Afrika liggen de zwakste, minst ontwikkelde en kwetsbaarste economieën uit 

de Derde Wereld. De veertig Minst Ontwikkelde Landen (MOLs) bevinden zich bijna allemaal 

op het Afrikaanse continent. Een aantal staten zijn verwikkeld in een gewelddadige oorlog 

terwijl anderen zich bevinden in een situatie van fragiele post-conflict reconstructie. De 

traditionele handelspartner van SSA, namelijk de Europese Unie, profileert zich graag als 

een civiele grootmacht ten opzichte van het zwarte continent. De relatie tussen de EU en 

SSA omvat niet enkel handel en investeringen, maar ook ontwikkeling. De Europese Unie is 

de grootste donor van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, heeft gemeenschappelijke 

parlementaire vergaderingen, organiseert ontmoetingen, stimuleert de civil society en werkt 

rond dialoog en mensenrechten (Ravenhill, 2002). Sinds 2003 wordt duidelijk dat het 

relatieve Europese aandeel ondanks de stijgende goederen- en investeringsstromen 

terugvalt en wordt overgenomen door emerging economies. Dit kan voor Afrika een unieke 

kans op verdere ontwikkeling en integratie in de wereldeconomie betekenen. Toch komen 

meer dan eens uit het Westerse kamp uitingen van bezorgdheid en scherpe kritiek op de 

toenemende inmenging van niet-Europese economieën in hun traditionele invloedssfeer. “De 

Europese Unie moet een strategie ontwikkelen om het Chinese optreden in Afrika bij te 

sturen. Zoniet dreigen Afrikaanse landen het slachtoffer te worden van een nieuwe vorm van 

neokoloniale uitbuiting” waarschuwt het Europees Parlement (Belga/vsv, 2008). Op 

maatschappelijk vlak is het bijgevolg interessant om na te gaan of de toenemende inmenging 

inderdaad een gevaar voor de stabiliteit en groei van het Afrikaanse continent – in casu 

Angola - betekent.  
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2 Onderzoeksmethodologie 

 

2.1  Onderzoeksvragen 

 

Om een antwoord te geven op onze probleemstelling, namelijk het economische verband in 

ruime zin tussen Sub-Sahara-Afrika en emerging economies, hebben we onze 

probleemstelling ontleed in concrete onderzoeksvragen: 

 

 Welke landen hebben economische banden met Sub-Sahara-Afrika? 

 

 Op welke Afrikaanse landen spitsen zij hun aandacht toe? 

 

 Wat zijn de motieven die aan de grondslag van deze aanwezigheid liggen? 

 

 Wat zijn de gevolgen voor Afrika? 

 

2.2  Keuze van onderzoekstype en motivering 

 

We kozen voor een literatuurstudie aangevuld met eigen onderzoek dat steunt op statistisch 

cijfermateriaal. De statistische bronnen die we doorheen de masterproef gebruiken zijn: 

 United Nations Commodity Trade Statistics Database 

 IMF Direction of Trade Statistics 

 IMF World Economic Outlook  

 World Bank – World Development Indicators 
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 World Bank – World Trade Indicators 

 World Trade Organisation – Statistics Database 

 Databanken van de ministeries van handel van de landen die we onderzoeken 

(China, India, Brazilië) 

 

Vervolgens zoomen we in op de Angolese economie en haar banden met de emerging 

economies: uit deze casus trekken we een aantal conclusies voor de ontwikkeling van het 

Afrikaanse continent. 

 

Om het onderzoek uit te voeren, hebben we het onderzoeksproces opgedeeld in een aantal 

onderafdelingen. In Afdeling 2 situeren we allereerst SSA in de wereldeconomie. Aan de 

hand van cijfermateriaal over het BBP, de regionale aandelen in de wereldimport en 

wereldexport en FDI schetsen we de belangrijkste economische ontwikkelingen sinds de 

jaren negentig. De meest opvallende trend is de opkomst van Zuid en Zuid-Oost Azië 

(ZZOA) als handelspartner van SSA. In deel 2 gaan we hierop verder. We beginnen met een 

algemene omschrijving van de Aziatische economische banden met Afrika. Vervolgens gaan 

we dieper in op de goederenhandel en investeringen van China, India en Brazilië. We 

hebben ook aandacht voor de ‘soft power’ die deze landen uitoefenen in hun partnerlanden. 

We bespreken daarna de betrokkenheid van Rusland. Japan, de Aziatische Tijgers en de 

overige landen die interesse vertonen in Afrika komen ook aan bod. In Afdeling 3 gaan we de 

impact na van nieuwe handels- en investeringspartners van Angola.  
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2.3      Tijdspad 

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden tussen oktober 2008 en augustus 2009. Het project 

wordt ingediend op 13 augustus 2009. Tussen oktober en december 2008 worden de 

statistische bronnen en academische literatuur verzameld. In januari 2009 wordt de 

inhoudsopgave opgesteld. De bevindingen worden vervolgens neergepend tussen februari 

en augustus 2009, na een tussentijdse evaluatie door de promotor in april 2009.   
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Afdeling 2 

De toenemende aanwezigheid van emerging economies in Afrika 

 

1 De rol van Afrika in de wereldeconomie 

 

1.1 Heterogeniteit van het Afrikaanse continent 

 

Afrika is allesbehalve een homogeen blok. Het continent bestaat uit 47 landen met grote 

verschillen in economische omvang, populatie, oppervlakte en BBP per capita. Daarenboven 

is Afrika sterk gesegmenteerd: transport is vaak problematisch en zeer duur. Dit draagt 

uiteraard bij tot haar kleine rol in de globale handel en investeringen (Broadman, 2005).  

 

De wereldhandel is sinds de jaren 1990 sterk gegroeid. Ook heel wat Afrikaanse landen 

kenden tot voor kort een economische boom, voor een groot deel te wijten aan de hoge 

grondstoffenprijzen. Maar niet alle 47 landen kunnen in dezelfde mate profiteren van de 

economische vooruitgang. Een derde van de landen die afhankelijk zijn van inkomsten uit 

grondstoffen ligt in Afrika. Dit betekent dat hun economieën sterk afhankelijk zijn van de 

internationale markt, maar ook meer vatbaar voor corruptie en conflict.  

 

Zuid-Afrika en Nigeria zijn de beste leerlingen van de klas: samen vertegenwoordigen zij 

55% van de Afrikaanse economische activiteit. Vervolgens zijn een aantal landen zoals 

Benin, Ghana, Kenia en Zambia, die de laatste jaren een duurzame groei kenden. Een paar 

Afrikaanse landen kenden echter het afgelopen decennium een zeer kleine tot negatieve 

economische groei. Onder hen de Democratische Republiek Congo, Zimbabwe en Burundi 
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die te kampen hadden met conflict. Het IMF voorspelt een sterke daling in reëel BBP door de 

huidige crisis.  

 

Figuur 2.1 

Reëel BBP van Afrikaanse landen (jaarlijks procentueel verschil) 

 

(Bron: IMF – World Economic Outlook, 2009) 
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Niettegenstaande heel wat Afrikaanse landen de laatste jaren duidelijk vooruitgang hebben 

geboekt wat de totale goederenhandel betreft, blijft het aandeel in de wereldexport sinds de 

onafhankelijkheid in een neerwaartse spiraal zitten.  De laatste jaren tonen een lichte stijging 

ten opzichte van het dieptepunt in de jaren negentig.  

 

 

(Bron: WTO – Statistics Database – Time Series) 

 

De handel in diensten in Afrika groeit echter wel heel snel, ondanks de moeizame 

besprekingen in het WTO. Vooral Zuid-Afrika en Egypte zijn verantwoordelijk voor deze groei 

(Broadman, 2005).  

 

  

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2006 2007

Export 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3,1 3,2

Import 8,1 7 5,2 3,9 4,6 2,6 2,1 2,4 2,6
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Figuur 2.2
Het Afrikaanse aandeel in de wereldimport en -export kent 

een dalende trend
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Sinds 1990 zijn de buitenlandse investeringsstromen (FDI) naar ontwikkelingslanden sterk 

gestegen en blijven ondanks de huidige crisis groeien. Heel wat van de ontvangende landen 

zijn rijk aan grondstoffen, al zijn er ook een aantal nieuwe landen bijgekomen. De meeste 

Noord-Afrikaanse landen ontvangen al langer FDI, maar ook SSA kent een boost (58% van 

de inkomende stromen in 2007). Naast grote stromen naar Nigeria en Zuid-Afrika, stimuleert 

de groei in Equatoriaal Guinea, Madagaskar en Zambia ook FDI in SSA. Het regionaal 

aandeel van Afrika in de totale FDI blijft echter zeer klein, namelijk 3% (UNCTAD, 2008). 

Verwacht wordt dat de kapitaalstromen zullen blijven groeien. Een aantal zaken in de regio 

dragen daar immers tot bij: ongeacht investeringscondities hebben grondstofrijke landen 

altijd al FDI aangetrokken. Maar in vergelijking met de jaren negentig zijn heel wat 

Afrikaanse landen op macro-economisch en politiek vlak een stuk stabieler geworden. Dit 

bracht vaak eenvoudigere regels en meer transparantie inzake FDI met zich mee. Daarnaast 

zijn ook een aantal sectorale hervormingen doorgevoerd die FDI aanmoedigen. Zo 

betekende de liberalisering van de financiële sector in Zuid-Afrika een heuse boost voor de 

investeringen. Tenslotte zijn het aantal internationale akkoorden tussen Afrikaanse landen en 

de rest van de wereld sterk gestegen de laatste jaren. Toch zijn er nog een aantal zaken die 

investeringen tegenhouden: politieke instabiliteit en conflict in een aantal landen, corruptie, 

hoge tarifaire barrières, onduidelijke regelgeving, fiscale moeilijkheden, slechte 

infrastructuur, gebrek aan hooggeschoolde werknemers, … (Broadman, 2006). Tussen 2001 

en 2008 groeide de Afrikaanse economie 5,8%: dit betekent toch een kentering voor het 

continent. Voor het eerst sinds lang hebben het merendeel van de Afrikaanse landen 

economische groeicijfers die deze van de industrielanden overstijgen en kunnen concurreren 

met andere ontwikkelingslanden. Niettemin blijven een aantal landen, die niet gezegend zijn 

met natuurlijke hulpbronnen of onderhevig zijn aan conflict, achter.  
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Wanneer we in deze masterproef over SSA spreken, moeten we de heterogeniteit van het 

continent steeds in gedachten houden. Het is immers onmogelijk om een eenvormige 

analyse door te voeren voor een regio die dermate divers is. 

 

1.2  A New Scramble for Africa? 

 

De ‘Scramble for Africa’ verwijst naar het actief imperialistisch beleid van een aantal 

Europese grootmachten op het einde van de 19de eeuw. Britse, Franse, Duitse, Italiaanse en 

Belgische expedities trachtten elk een zo groot mogelijk deel van het Afrikaanse continent 

onder hun directe heerschappij te plaatsen. Tijdens de Conferentie van Berlijn (1884-1885) 

werd de ‘Scramble for the vacant heart of Africa’ aan een aantal spelregels onderworpen en 

volgde de formele verdeling van Centraal-Afrika (Van de Meerssche, 1998).  

 

Hoewel het belang van Afrika in de wereldeconomie sinds de dekolonisatie gaandeweg 

afnam en tot een dieptepunt kwam in de jaren negentig, is het continent het voorbije 

decennium heel wat aantrekkelijker geworden als economische partner. De laatste jaren kan 

Afrika opnieuw uit meerdere hoeken op belangstelling rekenen. In deze context wordt in de 

academische literatuur gesproken over ‘the New Scramble for Africa’.  
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(Bron: IMF Direction of Trade Statistics) 
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Uit figuur 2.4 kunnen we afleiden dat het Afrikaanse continent het beduidend beter doet in de 

periode 2000-2005 in vergelijking met 1990-1995. De grafieken a) tonen ons dat de 

goederenstromen van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten een veel sterkere 

groeivoet kennen in vergelijking met de jaren negentig, net als de intra-Afrikaanse handel. 

Het Aziatisch groeipercentage lag al in de jaren negentig opvallend hoger dan dat van de 

andere handelspartners. Momenteel nemen we ook nu de sterktste groei waar op de 

Aziatische import- en exportmarkten. De grafieken b) geven het marktaandeel van de 

Afrikaanse goederenstromen per bestemming weer. Hieruit blijkt dat de Europese Unie haar 

onbetwiste leiderspositie aan het verliezen is. Haar marktaandeel wordt – zeker wat export 

betreft – haast volledig ingenomen door Azië. Ook de intra-Afrikaanse handel kent een 

stijging. De Verenigde Staten zijn min of meer op hetzelfde niveau gebleven als 15 jaar 

geleden.   

 

Tabel 1.1 

Afrika’s exportproducten (2004) 

Product Afrika EU VS Azië Andere Wereld 

Machines en 
transportuitrusting 

12,9% 9,7% 2,7% 4% 6,7% 6% 

Textiel en schoenen 4,8% 3,5% 5,0% 4,0% 2,2% 4% 

Bewerkte materialen 19,4% 17,4% 5,0% 5,2% 5,6% 10% 

Onbewerkte 
landbouwproducten 

11,3% 25,0% 4,6% 10,0% 13,3% 14,0% 

Verwerkte voeding 
en dranken 

4,8% 5,6% 0,8% 0,8% 3,3% 3,0% 

Olie en natuurlijke 
gassen 

29,0% 17,7% 73,1% 46,8% 40,0% 42,0% 

Nonpetroleum 
mineralen/metalen  

17,7% 21,2% 9,6% 28,8% 26,7% 20,0% 

Totaal: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(Bron: UN COMTRADE) 
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Tabel 1.2 
Afrika’s importproducten (2004) 
 

Product Afrika EU VS Azië Andere Wereld 

Machines en 
transportuitrusting 

20,0% 47,6% 57,1% 39,2% 30,0% 43,0% 

Textiel en schoenen 10,0% 2,4% 1,4% 11,4% 2,0% 8,0% 

Bewerkte materialen 20,0% 28,6% 14,3% 10,6% 20,0% 24,0% 

Onbewerkte 
landbouwproducten 

20,0% 7,1% 0,0% 16,1% 20,0% 8% 

Verwerkte voeding 
en dranken 

10,0% 4,8% 1,4% 2,2% 5,0% 4,0% 

Olie en natuurlijke 
gassen 

10,0% 4,8% 1,4% 2,2% 5,0% 4,0% 

Nonpetroleum 
mineralen/metalen 

10,0% 7,1% 5,7% 12,6% 12,0% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(Bron: UN COMTRADE) 

 

Afrika was traditioneel de achtertuin van de Europese Unie. De EU blijft de grootste 

handelspartner en de grootste exportmarkt voor haast elk Afrikaans land, maar haar aandeel 

is aan het dalen. De landen uit Sub-Sahara Afrika maken deel uit van het ACP-kader, dat 

vervat is in het Akkoord van Cotonou.  Zo’n 9% van de Europese import komt uit Afrika: dit is 

hoofdzakelijk energie (50%), verwerkte producten (23%) en landbouwproducten (11%). 

Afrika staat voor 8,3% van de Europese export: machines, chemicaliën en verwerkte 

producten zijn goed voor 78% van de totale export (Europese Commissie, 2008). Al sinds 

het Verdrag van Rome bestaan niet-wederkerige preferentiële handelsakkoorden tussen de 

Europese Unie en het Afrikaanse continent. Ondanks de gunstige handelsvoorwaarden is 

het aandeel van de ACP landen sinds de jaren zeventig gedaald, zowel in vergelijking met 

andere ontwikkelingslanden als in absolute termen (Ravenhill, 2004). Vanaf 2000 tonen de 

statistieken een opwaartse beweging: zowel import- als exportstromen stijgen aanzienlijk, 
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maar het relatieve aandeel van de EU neemt sterk af. In tegenstelling tot de Europese Unie 

focussen de Verenigde Staten zich veel meer op import en is de export beduidend lager. De 

import is de laatste jaren ook veel sterker gestegen dan de export. De verklaring hiervoor ligt 

bij een tweede verschil met Europa, namelijk de aard van de goederentransport: 93% van de 

importproducten bestaat uit natuurlijke grondstoffen met een zeer sterke nadruk op olie. De 

handel is geconcentreerd op een beperkt aantal landen (Nigeria, Zuid-Afrika, Kenia, Gabon, 

Angola) die verantwoordelijk zijn voor ¾ van de import- en exportstromen. Het marktaandeel 

van de Verenigde Staten is licht gedaald tegenover de jaren negentig.  

 

Europese landen (VK en Frankrijk) en Noord-Amerikaanse landen (VS en Canada) zijn de 

belangrijkste buitenlandse investeerders in SSA. Zij maken respectievelijk 68% en 22% van 

de FDI-voorraad uit. We merken echter dat meer en meer FDI uit ontwikkelingslanden naar 

Afrika stroomt, meer bepaald uit Zuid-Afrika, China en India, maar ook Maleisië en Brazilië 

hebben hun investeringen in Afrika laten toenemen. Een groot aandeel van de FDI gaat naar 

de oliesector: vooral de olie-exporterende landen trekken FDI aan. Zuid-Afrika blijft het meest 

aantrekkelijke investeringsland op het continent. Hoewel het leeuwendeel van de 

investeringen naar grondstoffenexploitatie vloeit, trekken sommige landen ook investeringen 

aan in de financiële sector, telecom, elektriciteit, kleinhandel, de licht verwerkende sector 

(kledij en schoenen) en transport (Broadman, 2006).  

 

De intra-Afrikaanse handel is het minst omvangrijk. Hoge onderlinge tarieven, een 

gebrekkige infrastructuur, geringe koopkracht en een lage bevolkingsdichtheid beperken de 

handel tussen de SSA landen (Ministerie Buitenlandse Zaken, juni 2004). Toch kent ook de 
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intra-Afrikaanse handel een hoog groeipercentage. Vooral wat het aandeel van Afrikaanse 

landen als importmarkt betreft, zien we een serieuze stijging. 

 

Tenslotte komen we tot de grootste trendbreuk: de handel met Azië. In tegenstelling tot het 

dalende marktaandeel van de Europese Unie – en in beperkte mate de Verenigde Staten – in 

de Afrikaanse import en export, zien we dat het Aziatische aandeel significant stijgt. Voor de 

import is dit een stijging van 10% in vergelijking met het niveau van de jaren negentig, voor 

de export is dit maar liefst 16%. Ook de groeipercentages zijn het hoogst. Dit wijst op het 

toenemende belang van Azië als handelspartner voor Sub-Sahara-Afrika. Net als de 

Verenigde Staten importeert Azië voornamelijk olie, mineralen, metalen en 

landbouwproducten (goed voor 86% van de totale Afrikaanse export). In het volgende 

hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 
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2.  Azië 

 

Een opvallend kenmerk van het veranderende patroon in de wereldeconomie is de sterk 

gestegen goedereenstroom tussen Afrika en Azië, zoals aangeduid in figuur 2.6. Azië is 

momenteel de op één na belangrijkste importmarkt en de derde belangrijkste exportmarkt 

voor Afrika.  

 

 

(Bron: IMF Direction of Trade Statistics) 

 

In de jaren negentig werd meer geïmporteerd dan geëxporteerd. De negatieve 

handelsbalans kwam ten einde in 2000. Import en export verloopt sindsdien min of meer 

gelijk. Vanaf 2003 zijn de goederenstromen zeer sterk beginnen stijgen. De snelle groei in de 

Afrikaanse export heeft daarenboven financiële ruimte gecreëerd om de import op haar beurt 

te verhogen (Broadman, 2007). 
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(Bron: UN Comtrade, 2007) 

 

Wanneer we een goederenprofiel opmaken, zien we dat vooral de Aziatische vraag naar olie 

en natuurlijke grondstoffen de laatste jaren zeer sterk gestegen is. De oorzaak hiervan moet 

gezocht worden bij de sterk groeiende Chinese en Indiase economieën. Wanneer we de 

samenstelling van de goederenimport en export in Afrika’s handelspatroon met Azië 

onderzoeken, stellen we vast dat er complementariteit bestaat tussen de twee continenten. 

Afrikaanse landen exporteren natuurlijke hulpbronnen naar Azië, dat nood heeft aan deze 

importmaterialen wegens haar industriële groei en groter wordende consumentenmarkt. 

Deze goederen worden in Azië industrieel verwerkt. De verwerkte handelswaar en goederen 

met een hogere toegevoegde waarde worden op hun beurt geëxporteerd naar Afrika. In feite 

is dit een logische heroriëntatie van de handel: opkomende economieën hebben nood aan 

grondstoffen die overvloedig aanwezig zijn op het Afrikaanse continent en de dure euro zet 

Afrikaanse landen er toe aan om goedkopere importpartners te zoeken. 
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Figuur 2.7
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De sterke groei van de Afrikaanse handel met Azië is grotendeels gedreven door export naar 

China en India. Terwijl Japan en Zuid-Korea in de jaren negentig de belangrijkste 

afzetmarkten voor Afrikaanse exportproducten waren, heeft China vandaag  40% en India 

10% van de Afrikaanse export in handen. Ook aan de importzijde werd Japan (17%) aan de 

kant geschoven door China (36%). Zuid-Korea en India zijn goed voor respectievelijk 17% en 

13%. De overige 17% worden ingenomen door 5 ASEAN landen, namelijk Indonesië, 

Maleisië, Singapore, Thailand en de Filippijnen (Broadman, 2005).  

Ook de import en export van handel in diensten groeit sneller in Azië dan in de rest van de 

wereld. Japan is de grootse Aziatische importeur en exporteur van diensten en staat vierde 

genoteerd op de wereldranglijst. Ook India kent een sterke exportgroei wat diensten betreft.  

 

China en India worden alsmaar belangrijker als buitenlandse investeerders in Afrika, ook al 

blijft de Aziatische uitgaande FDI naar Afrika laag. De oorzaak hiervoor ligt wellicht bij het 

kleine Afrikaanse marktpotentieel, de slechte infrastructuur en regelgeving, internationale 

schulden en politieke instabiliteit. Toch werd de afgelopen jaren vooruitgang geboekt om 

hervormingen door te voeren. Het stijgend Aziatisch kapitaal kan Afrika verder aansporen om 

een proactief beleid te voeren en op die manier investeringen in infrastructuur en industrie 

aan te trekken, wat de integratie in de wereldeconomie enkel maar ten goede komt. Naast de 

grote Aziatische spelers merken we dat ook landen als Singapore, Taiwan, Maleisië, 

Thailand, Zuid-Korea en Pakistan een aandeel hebben in Foreign Direct Investment naar 

Afrika. Verder in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de dienstenhandel en buitenlandse 

investeringen tussen beide continenten.  
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3 Volksrepubliek China 

 

3.1. Historiek van de Sino-Afrikaanse relatie 

 

De huidige economische banden hebben hun wortels in het verleden. Archeologen hebben 

aangetoond dat er reeds contacten tussen China en Egypte waren in de eerste eeuw voor 

Christus. De betrekkingen werden uitgebreid tot Oost-Afrika (Kenia en Somalië) en bereikten 

hun hoogtepunt onder de Ming Dynastie (1368-1644). Deze banden waren echter geen 

onderdeel van een welbepaalde Chinese buitenlandse politiek, maar eerder een neveneffect 

van de transnationale handel die de Chinezen dreven met de Arabieren en Perzen. Het 

Europees imperialisme maakte hier een einde aan (Alden & Alves, 2008). De Sino-

Afrikaanse relatie kende een nieuw elan na de dekolonisering, in de context van de Koude 

Oorlog. De Conferentie van Bandung (1955) staat symbool voor de zoektocht naar eenheid 

en samenwerking tussen de Afrikaanse en Aziatische landen. Na deze conferentie steunde 

China de Afrikaanse landen in hun onafhankelijkheidsstrijd met economische, technische, 

financiële en militaire middelen in een poging om de dominantie van de Westerse machten 

terug te dringen. Afrika op haar beurt verschafte de nieuwbakken Chinese Volksrepubliek 

internationale erkenning in haar legitimiteitstrijd met Taiwan1. In de jaren zeventig hadden 

reeds 30 Afrikaanse landen diplomatieke banden met de Chinese regering aangeknoopt. 

Hoewel het economische aspect niet afwezig was, begon het pas een rol te spelen in de 

jaren negentig. In de jaren zestig werden echter al gepleit voor het versterken van de 

economische banden. China bood de Afrikaanse staten bovendien renteloze leningen aan 

                                   
1 Slechts zes landen hebben vandaag diplomatieke banden met Taiwan: Burkina Faso, Tsjaad, Gambia, Malawi, 
Sao Tomé & Principe en Swaziland. China is weigerachtig om met deze landen banden aan te gaan, maar de 
laatste jaren zien we dat het economische primeert op het ideologische.  
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en voorzag in financiële hulp en knowhow voor theeplantages, het verbouwen van rijst, 

irrigatiesystemen en gezondheidszorg. Toch mogen deze Chinese pogingen niet overschat 

worden: China had in materiële termen weinig te bieden gezien het bijlange niet het huidige 

ontwikkelingspeil had. Haar economische en technische assistentie kon niet concurreren met 

die van de VS of de SU. Na de jaren zeventig verdween Afrika grotendeels van de Chinese 

buitenlandse agenda (Alden & Alves, 2008; van de Looy, 2006).  

 

Op het einde van de 20ste eeuw neemt Afrika andermaal een plaats in het Chinees 

buitenlandbeleid in. Naast opnieuw een behoefte aan diplomatieke steun na de wereldwijde 

veroordeling van de hardhandige aanpak van de studentenprotesten op het Tiananmen-plein 

(1989) won ook het economische aspect aan belang. De Chinese economie was sinds de 

jaren zeventig heel sterk gegroeid en de nood aan hulpbronnen nam gestaag toe. Handel en 

economische zaken domineren sindsdien de Sino-Afrikaanse relatie. Niet-inmenging in 

binnenlandse zaken is sinds de jaren negentig de leidraad van deze Zuid-Zuid-

samenwerking, wat in contrast staat met de positie die het Westen sinds het einde van de 

Koude Oorlog inneemt (van de Looy, 2006; Taylor, 2006). 
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3.2 Sterk groeiende goederenhandel 

 

 

(Bron: National Bureau of Statistics of China2) 

De goederenhandel tussen China en Afrika is het afgelopen decennium enorm gestegen. 

De import is vijftien maal zo omvangrijk als in 1995, terwijl de export meer dan vijfentwintig 

keer aan volume won! De handel tussen China en Afrika bedroeg ruim 73 miljard dollar in 

2007. Hoewel China in de top 3 belangrijkste handelspartners voor Afrika staat, blijft het 

relatieve belang van Afrika voor China behoorlijk klein (ongeveer 3,4% in 2007), ondanks 

haar sterke toename van de afgelopen jaren (Ministery of Commerce People’s Republic of 

China, oktober 2008).  

Wanneer we de goederenhandel opsplitsen naar land, kunnen we meteen een aantal 

opmerkingen maken. Voor gans Afrika is de betalingsbalans min of meer in evenwicht, maar 

                                   
2 Deze statistieken handelen over het ganse Afrikaanse continent: de Franse overzeese Afrikaanse gebieden, de 
Spaanse enclaves Ceuta & Melilla, de eilanden rondom Afrika en Noord-Afrika zijn hierin opgenomen. De 
handel tussen Afrika en de Chinese Speciale Economische Zones (zoals Hong Kong) zijn hier niet in opgenomen, 
maar volgen dezelfde trend. 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Import 2493,78 5042,01 4792,95 5427,15 8359,99 15646,1 21062,1 28771,7 37297,7

Export 1427,44 5555,07 6006,57 6961,2 10181,9 13813,2 18681,6 26687,9 36359,2
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de vijf staten uit Noord-Afrika (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte) staan in voor 

28,5% van de Chinese export en 9,3% van de import. Noord-Afrika is dus minder belangrijk 

in termen van import en het minder ontwikkelde Sub-Sahara-Afrika is als importgebied veel 

belangrijker dan als afzetmarkt.   

Uit onderstaande tabel valt meteen af te leiden dat een aantal landen verantwoordelijk zijn 

voor een heel groot aandeel van de goederenhandel met China, terwijl andere landen 

onbeduidend zijn.  

Tabel 2.3: De Chinese goederenhandel met Afrika opgesplitst naar land (2007) 

(uitgedrukt in 10 000 dollar) 

Land Totaal Export Import 

Afrika 7365693 3729773 3635920 

Noord-Afrika 1404735 1064499 340237 

Sub-Sahara-Afrika 5960958 2665274 3295683 

      Algeria 386641 270548 116093 

      Angola 1411841 122975 1288866 

      Benin 208369 197056 11313 

      Botswana 14519 11875 2644 

      Burundi 1371 1303 67 

      Cameroon 45659 29658 16002 

      Canary Is. 5394 5394  

      Cape Verde 1469 1469  

      Central Africa 1548 887 661 

      Ceuta 65 65  

      Chad 14975 6568 8407 

      Comoros 765 765  

      Congo 326971 43398 283573 

      Djibouti 16570 16406 164 

      Egypt 467253 443280 23973 

      Eq. Guinea 178997 9268 169728 

      Ethiopia 86162 77449 8712 

      Gabon 119828 10255 109573 



28 
 

      Gambia 19387 18532 855 

      Ghana 127489 122137 5352 

      Guinea 35621 26385 9236 

      Guinea-Bissau 745 727 17 

      Cote d'lvoire 45321 41257 4064 

      Kenya 95902 93091 2811 

      Liberia 80592 80265 328 

      Libya 241007 86258 154750 

      Madagascar 35814 32847 2966 

      Malawi 4283 4207 76 

      Mali 16117 12527 3590 

      Mauritania 70662 13724 56938 

      Mauritius 28942 28440 502 

      Morocco 258611 216222 42389 

      Mozambique 28450 16025 12425 

      Namibia 40319 24554 15766 

      Niger 3078 3074 5 

      Nigeria 433292 379584 53708 

      Reunion 8734 8733 1 

      Rwanda 5843 3479 2363 

      Sao Tome & Principe 178 178  

      Senegal 35545 33292 2253 

      Seychelles 1188 742 446 

      Sierra Leone 6418 5847 571 

      Somalia 2833 2661 172 

      South Africa 1404633 742826 661807 

      Western Sahara 2 2  

      Sudan 570803 153679 417124 

      Tanzania 79718 59358 20360 

      Togo 139891 137281 2610 

      Tunisia 51223 48191 3032 

      Uganda 22209 20219 1990 

      Burkina Faso 19873 4369 15504 

      Congo DR 55323 9306 46018 

      Zambia 59267 19781 39486 

      Zimbabwe 34438 20161 14277 
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      Lesotho 5781 5656 124 

      Melilla 413 413  

      Swaziland 3254 1321 1933 

      Eritrea 2917 2665 252 

      Mayotte 526 526  

      Other Countries 652 610 41 

(Bron: National Bureau of Statistics of China, 2008) 

3.2.1 Import  

Wat de import betreft, zijn dit de landen Angola, Zuid-Afrika, Congo-Brazzaville, Soedan en 

Equatoriaal Guinea. Samen hebben zij ongeveer 80% van de Chinese import uit Afrika in 

handen. Vooral de positie van Angola valt hierbij op. 

 

(Bron: National Bureau of Statistics of China, 2008) 

Met uitzondering van Zuid-Afrika zijn deze landen traditioneel grondstoffenexporteurs. De 

Golf van Guinea is rijk aan oliebronnen. Dit verklaart meteen de grote exporten vanuit 

Angola, Congo-Brazzaville, Equatoriaal Guinea en Gabon. Met uitzondering van Zuid-Afrika 

zijn de top 10 naar China exporterende Afrikaanse landen één voor één olieproducerende 

staten (Taylor, 2006). 98,7% van de totale Angolese export bestaat uit brandstof en 
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mijnbouwproducten (WTO Trade Profiles, oktober 2008). Hieruit kunnen we een eerste 

motief voor de Sino-Afrikaanse handel vaststellen: de nood aan grondstoffen voor de 

snelgroeiende Chinese economie. 

China heeft één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Een dergelijke 

economische ontwikkeling vereist uiteraard toevoer van energiebronnen en grondstoffen. De 

gezinnen schakelen bovendien over naar gebruik van fossiele brandstoffen en hebben meer 

benzine nodig voor hun wagens. China is een olieproducerend land, maar haar reserves 

dekken slechts de helft van haar consumptie. Het Internationaal Energie Agentschap schat 

dat China tegen 2030 voor 80% afhankelijk zal zijn van buitenlandse oliebronnen. Hoewel de 

energie-intensiteit van de Chinese industriële productie vermindert, blijft de vraag zeer hoog 

(Holslag, 9 januari 2008). Sinds 2004 is China ’s werelds op één na grootste olie-importeur, 

na de Verenigde Staten (van de Looy, 2008). Net als de Verenigde Staten is China op zoek 

naar nieuwe landen voor het diversifiëren en het veiligstellen van haar olietoevoer. Sinds 

China netto-importeur is, is haar oliediplomatie geëscaleerd. Een opmerkelijk verschil met 

andere landen is dat de Chinese oliemaatschappijen3 door de Chinese staat worden geleid 

en bijgevolg de langetermijnvisie van energiezekerheid nastreven in hun buitenlands 

optreden en niet gestuurd worden door winst zoals de Westerse bedrijven (Taylor, 2006). In 

haast alle strategische sectoren worden de Chinese MNCs sterk politiek en financieel 

gesteund door de staat. Naast de overkoepelende Chinese staat, wordt ook relatief veel 

ruimte gegeven aan initiatieven genomen door provincies en grootsteden. Vaak zijn zij de 

bemiddelaars in grote deals met Afrika. Deze initiatieven weerspiegelen de decentralisatie in 

het Chinese handelsbeleid: provincies en steden krijgen speciale privileges, 
                                   
3 Deze zijn de China National Petroleum Corporation (CNPC) en de China Petrochemical Corporation 
(Sinopec), beiden wereldspelers in de olie-industrie. Daarnaast regelt de China National Off shore Oil 
Corporation (CNOOC) de buitenlandse exploratie en productie.  
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beleidstoegevingen en financiële assistentie om buitenlandse investeringen te 

vergemakkelijken en de groei van hun (vaak staatsgeleide) bedrijven te steunen (Alden, 

2007). Daarnaast stelt het in bezit hebben van oliebronnen China als olieproducerend land in 

staat om de toekomstige prijzen te manipuleren (Taylor, 2006).  

 

De Chinese vraag naar Afrikaanse energie is flink gestegen in vergelijking met de vraag uit 

de rest van de wereld: zo’n 20% van de Chinese brandstof komt ondertussen uit Afrika 

(Mayer & Fajarnes, 2008). De Chinese bedrijven zagen de mogelijkheden van Afrika eerder 

dan andere actoren: Amerikaanse en Europese oliemaatschappijen zijn nog niet zo sterk 

aanwezig in Afrika. De Chinese strategie is tweeledig: Chinese bedrijven sluiten 

langetermijncontracten af om hun toegang tot de grondstoffen te vrijwaren en trachten zich 

tegelijk in de Afrikaanse energie-industrie in te kopen. Op deze manier zijn ze niet afhankelijk 

van de globale oliemarkt (Taylor, 2006). Met behulp van politieke, diplomatieke en 

economische instrumenten tracht China haar oliereservoirs in Afrika te verstevigen en heeft 

het land vaak een streepje voor op Westerse concurrenten of andere ontwikkelingslanden 

zoals India, Brazilië en Zuid-Afrika (Alden, 2007).  

Hoewel olie een belangrijke beweegreden voor de Chinese aanwezigheid in Afrika is, is het 

niet de enige. China consumeert een kwart van de wereldproductie aan metalen en is 

daarmee de grootste afnemer. Goederen zoals koper, bauxiet, uranium, aluminium, 

magnesium en ijzererts worden verwerkt in de Chinese industrie en vervolgens geëxporteerd 

naar de rest van de wereld (Holslag, 9 januari 2008). Daarnaast is 20% van de Chinese 

katoenimport afkomstig uit Afrika. Katoenexporterende landen zijn Burkina Faso, Benin, Mali, 

Guinea, Nigeria, Togo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De stijgende import is te wijten 
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aan de boom in de Chinese kledingindustrie. De bevolkingsgroei, inkomensstijging en 

toenemende urbanisatie stimuleerden daarenboven de vraag naar landbouwproducten en 

veevoeder. Zo zijn er contracten over visserij met Sierra Leone, Gabon en Namibië en wordt 

landbouwgrond uit Zambia, Tanzania en Zimbabwe geleaset (Mayer & Fajarnes, 2008; van 

de Looy, 2008). Een laatste veelvuldig uit Afrika geïmporteerde goederencategorie is hout. 

Sinds 1998 bestaat een verbod op houthakken in grote delen van China, om natuurrampen 

ten gevolge van ontbossing te vermijden. China importeert hout uit Nigeria, de Centraal-

Afrikaanse Republiek, Equatoriaal Guinea en Gabon (van de Looy, 2008). 

 

3.2.2 Export 

China importeert niet enkel uit SSA. Heel wat goederen worden ook geëxporteerd naar 

Afrika. Ook hier zien we dat een zevental landen zo’n 70% van de Chinese export 

ontvangen, waarbij vooral Zuid-Afrika en Nigeria een belangrijke plaats opeisen.  

 

(Bron: National Bureau of Statistics of China, 2008) 
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Hieruit wordt een tweede motief van de Sino-Afrikaanse goederenhandel duidelijk. Hoewel 

Afrika slechts een kleine consumentenmarkt is, is deze geïnteresseerd om goedkope 

Chinese consumptiegoederen van lage kwaliteit aan te schaffen. Naarmate het 

ontwikkelingspeil in Afrika zal stijgen, zal de consumentenvraag naar importproducten 

eveneens toenemen, wat kansen voor China creëert. 

China tracht op een doortastende manier de Afrikaanse markt dieper te doordringen. Heel 

wat producten worden geproduceerd door Chinese KMO’s die tot voor kort een onderdeel 

waren van een groter staatsgeleid bedrijf en verkocht via een informeel netwerk van 

handelsposten in de Afrikaanse steden en op het platteland. Traditioneel vestigen Chinese 

handelaars zich in Mauritius, Madagascar en Zuid-Afrika, maar het aantal handelaars in 

West-Afrika neemt ook toe. Op deze manier wordt de Afrikaanse markt overstelpt met 

goedkope Chinese producten zoals elektronica, textiel, hi-tech en andere afgewerkte 

producten (African Business, n.d.). Chinese bedrijfjes kunnen hun producten vaak onder de 

kostprijs van de lokale Afrikaanse bedrijven aanbieden. Nu en dan leidt dit tot protest van 

lokale zakenlui en vakbonden. Voor de consument is het echter wel interessant om nieuwe 

goederen tegen een goedkopere prijs aan te schaffen (Alden, 2007).  
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3.3 Foreign Direct Investment 

Sinds de jaren negentig rijpte in leidende kringen het besef dat China een actievere rol moet 

spelen op buitenlandse markten om de economische groei op lange termijn vol te houden. 

Hiervoor werd een strategie ontwikkeld om Chinese investeerders aan te sporen en te 

ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe horizonten: Go Global. De ambitie is enerzijds 

rechtstreekse toegang te verwerven tot afzetmarkten en op die manier de afhankelijkheid 

van buitenlandse distributiekanalen te beperken, anderzijds wil China meer vat te krijgen op 

de grondstoffenreserves buiten de grenzen (Geraerts, 2006). Meestal wordt hierbij gekozen 

voor een equity joint venture met Westerse MNCs of gaan de Chinese bedrijven over tot 

merger & acquisition van bestaande bedrijven (UNDP, 2007).  

 

Historisch koos China altijd omringende Aziatische landen uit om in te investeren, maar sinds 

een aantal jaren is China ook aanwezig in andere grondstofrijke regio’s. Een goede 5% van 

de Chinese private FDI vloeit naar Afrika. Private kapitaalstromen vinden echter vlugger hun 

weg naar Latijns-Amerika of Zuid-Oost-Azië (National Bureau of Statistics China, 2008). 

China heeft de afgelopen jaren hoofdzakelijk geïnvesteerd in de verwerkende sector 

(voornamelijk textiel), de grondstoffenextractie en de dienstensector. De laatste jaren wordt 

meer en meer in de grondstoffen geïnvesteerd (UNDP, 2007). 

 
Tabel 2.4: Foreign Direct Investment (2007) opgesplitst naar land 
(uitgedrukt in 10 000 dollar) 
 

Land FDI (2007)  

Africa 148683  

Algeria 379  

Angola 232  

Benin   
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Cape Verde   

Botswana 14  

Cameroon -18  

Djibouti   

Egypt 678  

Eq. Guinea 208  

Ethiopia 53  

Gabon 224  

Gambia 170  

Ghana 22  

Guinea   

GuineaBissau   

Kenya 80  

Liberia   

Libyan 96  

Madagascar 1589  

Mauritius 133250  

Morocco 48  

Namibia 1295  

Nigeria 1211  

Seychelles 1594  

Somali 9  

South Africa 6916  

Sudan 80  

Tanzania   

Togo 15  

Uganda 45  

Burkina Faso 50  

Zambia 100  

Zimbabwe 219  

Lesotho   

Eritrea 8  

Other Countries (Regions) 116  

(National Bureau of Statistics China, 2008) 
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De Chinese FDI naar Afrika bedroeg bijna 1,5 miljard dollar in 2007. Chinese bedrijven zijn in 

praktisch elk Afrikaans land aanwezig. Een aantal Afrikaanse landen zijn verantwoordelijk 

voor het grootste deel van China’s uitgaande kapitaalstromen: Mauritius (90%), Zuid-Afrika 

(4,6%) en Madagascar (1%). De FDI die hier wordt weergegeven, handelt over investeringen 

van private Chinese bedrijven in Afrika. De investeringen van Chinese staatsbedrijven zijn 

hier echter niet in opgenomen: dit wordt beschouwd als een kapitaalstroom vanuit de 

Chinese regering. De precieze investeringen die deze staatsbedrijven in Afrika maken, 

worden echter niet vrijgegeven voor het National Bureau of Statistics China. We vermoeden 

dat deze cijfers de private FDI sterk overstijgen.  

 

De Chinese overheid heeft een aantal industrieën en projecten aangeduid waarvoor ze haar 

bedrijven aanmoedigt te investeren. De bedrijven krijgen hiervoor financiële 

tegemoetkomingen, zowel voor de kosten die ze maken voor de overzeese investeringen als 

voor de interesten op hun leningen. Ook een aantal overheidsdepartementen steunen de 

uitgaande investeringen (Freeman, 2006). De sectoren die worden gepromoot zijn onder 

meer industriële verwerking: China heeft immers een comparatief voordeel op vlak van 

elektronica, machinerie, textiel en bouwmateriaal. Daarnaast investeert China ook in de 

Afrikaanse landbouw. Het is de bedoeling om de voedselschaarste aan te pakken en de 

Afrikaanse exportproducten een toegevoegde waarde te geven. Om haar eigen 

economische groei te ondersteunen, moet China haar toegang tot natuurlijke grondstoffen 

veilig stellen. Vooral in de petroleum- en mineralensector wordt er geïnvesteerd. Tenslotte 

wordt geïnvesteerd in infrastructuur en vastgoed. Chinese ondernemingen bouwen wegen, 

huizen en hotels in Afrika. Daarnaast zetten ze olieboorbedrijven op in landen die getroffen 

worden door droogte, zoals Mali en Mauritanië. De uitbouw van infrastructuur is vaak een 
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topprioriteit voor de internationale financiële instellingen, die financiële en materiële steun 

bieden aan overheden, maar ook aan private en commerciële organisaties die willen 

investeren in deze sector (UNDP, 2007).  

 

Opnieuw speelt de Chinese overheid een belangrijke rol. Het investeringsbeleid valt onder 

de verantwoordelijkheid van heel wat departementen, waarvan de National Development and 

Reform Commission (NDRC) en het Ministerie van Handel (MOFCOM) de belangrijkste zijn. 

Naast de officiële instellingen zijn er nog een aantal andere organen. Een van de 

belangrijkste is de Chinese Import-Export Bank (Eximbank), die leningen uitgeeft om de Go 

Global strategie én tegelijk de economische en sociale ontwikkeling in de ontvangende 

landen te ondersteunen. Een methode die de Eximbank gebruikt is het sluiten van package 

deals met gebonden leningen. Daarnaast is er de Ontwikkelingsbank van China die 

verantwoordelijk is voor de goede werking van het Chinees-Afrikaans ontwikkelingsfonds. Dit 

fonds is bedoeld om Chinese ondernemingen te steunen die willen investeren in Afrika. In 

2007 werd het operationeel en werd al meteen 1 miljard dollar vrijgemaakt. Tegen november 

2009 maakt het fonds opnieuw 2 miljard dollar vrij om de commerciële relaties verder aan te 

halen. Het fonds is wereldwijd het grootste investeringsfonds dat op Afrika is gericht 

(Bezlova, 2009). De Eximbank steunt ook grote bedrijven zoals Petrochina, Sinopec, China 

Minmetals en CITIC Group bij de implementatie van de Go Global strategie. Daarnaast is er 

Sinosure, verantwoordelijk voor exportkredietverzekering bij buitenlandse investeringen. 

Tenslotte is er een Speciaal Fonds voor Buitenlandse Economische en Technische 

Coöperatie. Dit fonds steunt eveneens buitenlandse investeringen in tal van sectoren 

(Freeman, 2008). 
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Ondertussen heeft China met een 30-tal Afrikaanse landen bilaterale akkoorden over 

Foreign Direct Investment afgesloten, wat de investeringsstromen in de toekomst enkel maar 

zal vergemakkelijken en laten stijgen (UNCTAD, 2007). 
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3.4 Handel in diensten 

 

Het Chinese aandeel in dienstenhandel groeit, maar niet aan een dergelijk snel tempo als de 

goederenhandel. Meer dan 40% van de uitgaande FDI is in handel in diensten. China is in tal 

van dienstensectoren actief. In volgorde van belangrijkheid zijn deze transport, reizen, 

communicatie, infrastructuur, verzekeringen, financiën, computers en informatica, 

adverteren, cultuur, onderwijs, juridische diensten en medische diensten.  

 

China heeft met heel wat Afrikaanse landen allerhande projecten lopen. De landen waarop 

gefocust wordt zijn Angola, Benin, Soedan, Nigeria, Egypte, Libië, Ethiopië, Botwana, 

Tanzania, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville en Zambia. Opnieuw ligt de nadruk op 

grondstofrijke landen.  
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3.5 Chinese emigranten in Afrika 

 

Het opzetten van dergelijke projecten gaat uiteraard gepaard met emigratie. Heel wat 

kleinhandelaars zijn geëmigreerd naar Afrika om daar een handeltje uit de grond te stampen. 

Daarnaast is er een andere oorzaak van Chinese settlers in Afrika: een typisch kenmerk van 

de Chinese manier van zaken doen, is het tewerkstellen van eigen Chinese arbeidskrachten 

in het buitenland. Dit levert China een groot economisch voordeel op, aangezien eigen 

arbeidskrachten zelfs minder kosten dan de meeste Afrikaanse arbeiders, aangezien ze 

onderworpen zijn aan de Chinese (slecht uitgewerkte) arbeids- en milieunormen (Alden, 

2007). Het Chinese nieuwsagentschap Xinhua schat dat er minstens 750.000 Chinezen in 

Afrika werken (Bezlova, 2009). Een aantal van deze arbeidskrachten blijven ook na het 

voltooien van hun project in Afrika. Landen zoals Zuid-Afrika, Algerije en Tanzania kenden al 

vóór deze nieuwe economische belangstelling omvangrijke chinatowns in hun grote steden. 

In recente jaren wordt ook geëmigreerd naar nieuwe grondstofrijke landen zoals Soedan, 

Angola en Nigeria (MOFCOM, 2008).  

  



41 
 

3.6 Buitenlandse hulp en economische samenwerking 

Buitenlandse hulp is een cruciale component om de banden tussen Chinese en Afrikaanse 

regeringen te bestendigen. Het achterliggende doel is uiteraard de strategische hulpbronnen 

veiligstellen, maar ook diplomatieke steun te vinden in internationale organen zoals de 

Verenigde Naties.  

China’s relatie met Afrika is sinds de dekolonisering gekenmerkt door akkoorden over 

buitenlandse hulp. Ook vandaag staan handel en wederzijdse voordelen centraal in de 

partnerschapsakkoorden. De Chinese hulpakkoorden focussen zich op drie thema’s: 

bouwprojecten, medische hulp en Chinese studiebeurzen voor Afrikaanse studenten (van de 

Looy, 2006). Volgens de Chinese statistieken werd in 2007 ongeveer 12,5 miljard dollar 

uitgetrokken voor economische samenwerking, dit is 26,5% van het totale bedrag dat China 

hieraan spendeert. De samenwerking vindt opnieuw plaats met olielanden: vooral Soedan en 

Angola worden bevoordeeld. 

Tabel 2.5: Economische samenwerking met Afrikaanse landen (2007) 

Africa 1269457 

Algeria 240514 

Angola 118979 

Benin 1722 

Botswana 26424 

Burundi 1105 

Cameroon 9821 

Cape Verde 262 

Central Africa 1190 

Chad 5146 

Comoros 1945 

Congo (B) 23173 

Djibouti 1839 
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Egypt 39425 

Eq. Guinea 31001 

Ethiopia 59754 

Gabon 9581 

Gambia 1881 

Ghana 19125 

Guinea 8109 

Guinea Bissau 2518 

Cote d'Lvoire 2362 

Kenya 26832 

Liberia 2578 

Libyan 26847 

Madagascar 4949 

Malawi 520 

Mali 20850 

Mauritania 10846 

Mauritius 12707 

Morocco 31530 

Mozambique 10250 

Namibia 6232 

Niger 1439 

Nigeria 142333 

Rwanda 3826 

Sao Tome & Principe 52 

Senegal 6230 

Seychelles 2724 

Sierra Leone 1992 

Somalia 279 

S. Africa 17691 

Sudan 222209 

Tanzania 27025 

Togo 2722 

Tunisia 5478 

Uganda 19010 

Burkina Faso 14 

Zambia 22987 
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Zimbabwe 8684 

Lesotho 2350 

Swaziland 113 

Eritrea 3104 

Congo (J) 19178 

(National Bureau of Statistics China, 2008) 

 

Daarnaast steunt China een aantal Afrikaanse landen met directe ontwikkelingshulp. Afrika 

ontvangt ongeveer 44% van alle uitgaande Chinese ontwikkelingshulp. De meeste hulp is 

echter bilateraal en gebonden aan het inschakelen van Chinese firma’s en leveranciers 

(Alden, 2007). De Chinese manier van niet-conditionele ontwikkelingshulp zorgde meer dan 

eens voor conflicten met de Westerse donoren en de Internationale Financiële Instellingen. 

Schurkenstaten zoals Soedan en Zimbabwe, waar Westerse landen hun hulp en 

investeringen terugschroeven, vinden wel nog steun uit Chinese hoek. De laatste jaren tracht 

China echter een aantal van deze aantijgingen tegemoet te komen (Pehnelt, 2007). We 

mogen de steun van China aan dergelijke staten niet overdrijven: in de eerste plaats blijft 

economie de topprioriteit. China heeft zich niet verzet tegen het sturen van troepen naar 

Soedan en de handel en samenwerking met Mugabe is bijlange niet zo omvangrijk.  

Een klein deeltje van de Chinese ODA gaat via multilaterale kanalen zoals de WHO en 

andere VN agentschappen (Alden, 2007). Prestigieuze projecten, zoals publieke gebouwen 

of stadions, spelen een belangrijke rol in overeenkomsten met Afrikaanse regeringen. Deze 

symbolische diplomatie spreekt Afrikaanse elites erg aan. China speelt hier in op wat andere 

donoren vaak nalaten te doen, waardoor het opnieuw aan invloed kan winnen in Afrikaanse 

staten (Pehnelt, 2007). 
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Het Forum voor China-Afrika Samenwerking (FOCAC), voor het eerst gehouden te Beijing in 

2000, was een mijlpaal in de Chinese diplomatie. FOCAC is het platform om regionale 

samenwerking en partnerschap tussen China en haar Afrikaanse vrienden te promoten. In 

Beijing en tijdens een follow-up bijeenkomst in Addis Ababa in 2003 werd onder meer 

besloten alle buitenlandse schuld van 31 Afrikaanse landen kwijt te schelden. Ook beloofde 

China om de tarieven op 190 exportgoederen uit Afrikaanse MOLs te verlagen (Alden, 2007).   

Wat ontwikkelingssamenwerking betreft, blijven de Westerse donoren de dominante factor 

op het Afrikaanse continent. Kijken we echter naar kapitaalstromen, dan mogen we China in 

Afrika ongetwijfeld niet negeren. De leningen die China aan Afrika biedt, zijn het drievoud 

van de totale ontwikkelingshulp uit OESO-landen (Harman, 2007). 
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3.7 Conclusie  

China is het eerste land dat het Westerse economische monopolie op het Afrikaanse 

continent gebroken heeft. Dit kon enkel door een alomvattend beleid dat diplomatieke 

instrumenten combineert met sterke investeringen en ontwikkelingshulp. China en Afrika zijn 

op economisch vlak complementair: het overvloedig aanbod aan nog niet geëxploiteerde 

grondstoffen voedt de boomende Chinese economie en tegelijkertijd stellen bepaalde 

Afrikaanse landen hun grenzen graag open voor Chinese consumptiegoederen en 

investeringen. De gemeenschappelijke geschiedenis en de filosofie van Zuid-Zuid-coöperatie 

als alternatief voor het koloniale discours hebben zeker bijgedragen tot de snelle 

ontwikkeling van economische banden tussen rising economy China en Sub-Sahara-Afrika, 

ten koste van andere buitenlandse machten. China volgt een bepaalde strategie waarbij het 

inspeelt op wat het Westen nalaat in of niet kan bieden aan Afrika.  Beijing tracht de 

soevereiniteit van de Afrikaanse landen zoveel mogelijk te respecteren, hanteert steevast het 

principe van niet-inmenging in interne aangelegenheden en koppelt politieke voorwaarden 

los van economisch handelen. Deze zogenaamde “Beijing Consensus” (een term afkomstig 

van Joshua Cooper Ramo) biedt een alternatief voor ontwikkeling in combinatie met politieke 

en economische hervormingen zoals de Washington Consensus voorstelt. Beijing is 

aanlokkelijk voor bepaalde Afrikaanse elites, die niet bepaald uitblinken in good governance 

of weigerachtig zijn om politieke en economische hervormingen door te voeren. China als 

ontwikkelingsland kan vaak een pak goedkoper werken dan Westerse bedrijven. Dit 

totaalpakket maakt dat China een comparatief voordeel heeft in Afrika en de Sino-Afrikaanse 

relatie in de toekomst enkel maar zal intensifiëren. 
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4 India 

 

Het debat over de toenemende Aziatische invloed in Afrika blijft niet beperkt tot China. Sinds 

enkele jaren is ook India een significante speler in Afrika, al blijft China de onbetwiste 

nummer één.  

 

4.1 Historiek van de Indo-Afrikaanse relatie 

 

Afrika en India hebben sinds mensenheugenis onderlinge contacten. Eeuwenlang was er 

migratie en handel tussen beide zijden van de Indische Oceaan. Het kolonialisme en de 

islam hebben een aantal landen aan de Indische Oceaan (Mauritius, Sychellen, Madagascar, 

Mozambique, Kenia en Tanzania) nog sterker verbonden met het Indische subcontinent. De 

Portugese kolonisator gebruikte Oost-Afrika vaak als een tussenstop naar Goa en andere 

Indische kolonies. Sporen hiervan zijn nog steeds duidelijk: zo betaalt men in de Sychellen 

met roepies en leeft een uitgebreide Indiase diaspora langs de kusten van Zuidelijk en Oost-

Afrika (Vines & Oruitemeka, 2008; Economist, 2008). Ook tijdens en na de 

onafhankelijkheidsstrijd bleven contacten tussen India en Afrika bestaan, voornamelijk na de 

Conferentie van Bandung (1955) onder impuls van president Nehru. Een onafhankelijk Afrika 

werd door hem gezien als een onmisbare ongebonden kracht in de Koude Oorlog. De 

Indische diaspora op het continent beïnvloedde zijn betrokkenheid. Na het grensdispuut met 

China in 1962 kwam hier een nieuw element bij: het tegengaan van de Chinese penetratie in 

Afrika. Mahatma Gandhi is ook verbonden met het Afrikaanse continent door zijn 20-jarig 

verblijf in Zuid-Afrika (Arbab, 2007). Ook nu blijft de Indische regering verwijzen naar de 
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principes van ongebondenheid en Zuid-Zuid-samenwerking om haar nieuwe betrokkenheid 

op het Afrikaanse continent te rechtvaardigen (Naidu, 2008). 

 

4.2 Goederenhandel  

 

De goederenhandel met India steeg vorig jaar tot zo’n 25 miljard dollar, ongeveer een derde 

van het Chinese totaal voor 2007. De goederenhandel tussen India en Afrika is ook later aan 

een opmars begonnen in vergelijking met China: pas vanaf 2005 zien we een heel sterke 

stijging. Verwacht wordt dat deze explosieve groei zich doorzet de volgende jaren. Afrika 

kent immers een groeipercentage van 79,84% voor de export en 190,38% voor de import 

tussen 2007 en 20084! 

 

 
(Bron: Ministry of Commerce India, 2009) 

Voor het eerste kwartaal van 2009 is het aandeel van Afrika in de totale Indiase 

goederenhandel goed voor 6,65% van de totale export en 6,82% van de totale import 
                                   
4 Ter vergelijking: India heeft een gemiddelde exportstijging van 14,71% en een importstijging van 35,64%. 
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(Ministry of Commerce India, 2009). India heeft net als China ontdekt dat Afrika een 

grondstofrijk continent en potentiële afzetmarkt is. Naast het economische aspect speelt ook 

een politiek-strategisch motief: de concurrentiestrijd met China in de regio. Vooral de landen 

aan de Indische Oceaan hebben een betekenis in India’s veiligheidsbeleid, gezien 89% van 

de olie-import via de Indische Oceaan gebeurt (Vines & Oruitemeka, 2008). 

 

Wanneer we het goederenprofiel inzake import bekijken, zien we dat ook bij India petroleum 

een sleutelpositie inneemt. India bezit 0,4% van de mondiale oliereserves en moet bijgevolg 

brandstof importeren om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag. Verwacht 

wordt dat India tegen 2030 de derde grootste olie-importeur ter wereld wordt. Momenteel 

importeert India reeds 75% van haar olie en dit zal stijgen tot 90% tegen 2020 (Naidu, 2008). 

Indische beleidsmakers hebben een aantal initiatieven gelanceerd om hun energienoden aan 

te pakken. Wegens conflict met een aantal buurlanden is het vaak moeilijk om te importeren 

uit de Aziatische regio (Arbab, 2008). Nu importeert India hoofdzakelijk uit het Midden-

Oosten, maar in haar zoektocht naar alternatieve energietoevoer richt het land zich ook op 

de ontluikende Afrikaanse energie-industrie. Naast olie heeft India interesse in andere 

minerale brandstoffen zoals gas en steenkool. Verscheidene staatsgeleide bedrijven zijn 

actief in Afrika. De belangrijkste zijn de Indian Oil and Natural Gas Company (ONGC), Oil 

India, Indian Oil Corporation (IOC), Arcelor Mittal en Videocon Group (Naidu, 2008). Op de 

tweede plaats worden parels en edelstenen geïmporteerd. India is ’s werelds grootse 

importeur van ruwe diamanten. Meestal bereiken deze het subcontinent via Antwerpen, maar 

sinds enkele jaren tracht de Indische regering ook rechtstreeks diamand te importeren uit 

Afrika (Joshi, 2008). Net zoals China importeert India andere metalen om te verwerken in 
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haar industrie, namelijk chemicaliën, ertsen, ijzer, staal, aluminium, koper, … Ook fruit en 

groenten maken een klein deel van de Afrikaanse importproducten uit. 

 

Tabel 2.6: Top tien importproducten uit Afrika 2007 – 2008 

1 Minerale brandstoffen, olie en afgeleide producten 68,6% 

2 Parels en edelstenen 13,5% 

3 Fruit en noten 2,5% 

4 Niet-organische chemicaliën 2,4% 

5 Ertsen 2,3% 

6 Ijzer en staal 2,2% 

7 Hout 1,5% 

8 Aluminium en afgeleiden 1,1% 

9 Groenten 0,6% 

10 Koper en afgeleiden 0,5% 

(Bron: Indian Ministry of Commerce, 2009) 

 

India exporteert ook petroleum. Dit doet ze voornamelijk naar de niet-oliestaten aan de 

Indische Oceaan: Mauritius (77% van alle importen uit India), Mozambique (65%), Kenia 

(58%), Zuid-Afrika (42%), Djibouti (39%) en Tanzania (28%) (Indian Ministry of Commerce, 

2009).  

Daarnaast zien ze Afrika net als China als een afzetmarkt voor haar verwerkte producten. 

India verkoopt Afrika een aantal high-tech producten zoals goedkope telefonie en 

internetdiensten. De Indische diaspora fungeert vaak als brug voor de Indische firma’s. In 

Zuid-Afrika alleen al leeft om en bij de één miljoen burgers die afstammen van naar daar 

geëmigreerde Indische arbeiders in de 19e eeuw (The Economist, 2008). Ook generische 

geneesmiddelen vinden hun weg naar de Afrika, waar heel wat staten te kampen hebben 

met het oprukkend HIV-virus.  
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Tabel 2.7: top tien exportproducten naar Afrika 2007 – 2008 

1 Minerale brandstof, olie en afgeleide producten 33,8% 

2 Ijzer en staal en afgeleide producten 7,8% 

3 Geneesmiddelen 7,3% 

4 Granen 5,2% 

5 Nucleaire reactoren, boilers, machines, … 5,1% 

6 Voertuigen en onderdelen 4,9% 

7 Katoen 2,9% 

8 Elektrische machines en onderdelen (televisie, radio, …) 2,9% 

9 Diverse goederen 2,4% 

10 Plastiek en aanverwanten 2,3% 

(Bron: Indian Ministry of Commerce, 2009) 

 

Tabel 2.8: de goederenhandel tussen SSA en India opgesplitst naar land 
(2007-2008), uitgedrukt in 10 000 dollar 

Land  Export Import  
SUB-SAHARA AFRIKA  11546.30 14949.03 
Angola 263.48 1017.89  
Benin  275.45 72.04 
Botswana 16.93 0.00  
Burkina Faso 32.32  19.37 
Burundi 8.05 1.85  
Kameroen  72.64 18.82  
Kaapverdië 0.42 0.00  
Centraal-Afrikaanse Republiek 1.31 1.15  
Tsjaad 13.09 0.98  
Comoren 9.74 2.07  
Congolese Republiek 151.10 104.29  
Democratische Republiek Congo 4.19 13.79  
Ivoorkust 258.80 199.34  
Djibouti  457.93 4,55  
Ethiopië  197.76 13.62  
Equatoriaal Guinea  11.05 164.14  
Gabon  25.86 120.58  
Gambia  30.28 15.11  
Ghana  807.54 140.54  
Guinea  130.58 700.66  
Guinee Bissau  4.47 63.88  
Kenia  1,579.51 86.55  
Lesotho  8.53   
Liberia  22.97 239.77  
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Madagascar  57.19 16.73  
Mauritius  1,086.57 10.08  
Malawi  64.23 15.45  
Mali  32.26 4.00  
Mauritanië  28.80 1.18  
Mozambique  446.04 47.41  
Namibië  41.05 20.98  
Niger  47.47 0.67  
Nigeria  1,083.87 7619.82  
Réunion  33.35 12.49  
Rwanda 12.92 0.66 
Tanzania 587.60 164.56  
Togo 229.45 60.91 
São Tomé & Principé 1.48 0.00  
Senegal 198.03 150.04  
Sierra Leone 30.12 50.16  
St Helena  1.62 0.00  
Seychellen 71.79 0.94  
Somalië  121.50 7.73  
Zuid-Afrika 2,658.67 3614.86  
Swaziland  10.35 37.17  
Oeganda  153.72 15.13  
Zambia  132.27 74.84  
Zimbabwe 31.91 22.24  

(Bron: Ministry of Commerce India, 2008) 

Zoals verwacht zijn de olie-exporterende landen (Nigeria, Angola en Guinee) ook bij India 

dominant wat import betreft. Opvallend is dat Angola, bij China goed voor bijna 40% van de 

Afrikaanse import, bij India maar 6,8% uitmaakt, terwijl Nigeria meer dan de helft van de 

Indiase vraag in handen heeft. Zuid-Afrika exporteert hoofdzakelijk diamanten (54%).  
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(Bron: Indian Ministry of Commerce, 2008) 

De exportlanden zijn evenwichtiger verdeeld, maar we merken een dominantie van Oost- en 

Zuid-Afrika. Dit is te wijten aan de omvangrijke Indiase diaspora die handel vergemakkelijkt 

én het strategisch belang van deze landen voor de Indiase economie en ontwikkeling. 

Handel met deze landen wordt verder gestimuleerd door een aantal regionale akkoorden die 

onder meer betrekking hebben op handel en investeringen. De Indian Ocean Rim 

Association werkt samen rond een aantal socio-economische thema’s en veiligheid in de 

regio. Daarnaast bestaat het zogenaamde IBSA-forum, een los samenwerkingsverband 

tussen India, Brazilië en Zuid-Afrika. Ze werken samen rond onder meer handel, transport, 

landbouw, onderwijs, energie, wetenschap en technologie. Zo kwamen de landen onder 

meer overeen hun onderlinge niet-tarifaire barrières af te bouwen, wat de handel enkel maar 

ten goede komt. 
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We verwezen reeds naar de petroleumexport naar landen zoals Mauritius, Kenia, Tanzania, 

Zuid-Afrika, Mozambique en Djibouti. Nigeria importeert voornamelijk nucleaire apparatuur, 

verwerkte producten en geneesmiddelen uit India, Ghana importeert voor een groot deel 

scheepsmaterialen (Indian Ministry of Commerce, 2009). 

 

(Bron: Indian Ministry of Commerce, 2008) 

4.3 Foreign Direct Investment 

In Azië heeft India de grootste groeivoet voor uitgaande investeringsstromen sinds het einde 

van de 20ste eeuw. In vergelijking met China is India niet verspreid aanwezig op het ganse 

Afrikaanse continent, maar de kwantiteit van private investeringsstromen is groter. De sterke 

instroom van Indiaas kapitaal naar Mauritius en Soedan zijn hiervoor verantwoordelijk. India 

investeert al langer dan vandaag in Afrika, vooral in Oost-Afrika. De groei van de Indische 

private sector zal de toekomstige investeringen in Afrika ten goede komen (UNCTAD, 2007). 

Indische firma’s hebben opnieuw een voetje voor op China, want de etnische Indiërs in Afrika 

vormen vaak een brug voor handel en investeringen. Het bestaan van de Indische diaspora 
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stelt de Indische investeerders gerust. Indische bedrijven zijn dan ook beter geïntegreerd in 

de lokale economie en stellen meer Afrikanen te werk. Chinezen hebben eerder de neiging 

om eigen arbeidskrachten te importeren (Vidyarthee, 2008). India’s belangrijkste 

partnerschap is met Mauritius. Ook Mauritius benadrukt het overweldigende belang van India 

voor haar eigen ontwikkeling. Banden tussen de beide landen zijn namelijk heel sterk omdat 

68% van de 1,25 miljoen eilanders van Indische origine zijn. Nu de voordelige toegang tot de 

Europese markt meer en meer aan banden wordt gelegd, kijkt Mauritius vooral naar Zuidelijk 

Afrika. India probeert met Mauritius als intermediair haar aanwezigheid in die regio uit te 

breiden. De Indische EXIM Bank heeft een aantal sectoren geïdentificeerd waarin Mauritius 

moet proberen voet aan wal te krijgen in Afrika. India steunt het land hierin wat de 

implementatie betreft. Net als Mauritius dat in verbinding staat met Oost- en Zuid-Afrika, 

fungeert Ghana als een uitvalsbasis voor West-Afrika. Beide landen zijn daarom gegeerde 

investeringsplaatsen, want via deze landen ligt de weg open naar omliggende Afrikaanse 

markten. Daarnaast heeft Mauritius ook een strategisch belang, wegens haar positie 

middenin de Indische Oceaan (Vines & Oruitemeka, 2008). Naast Mauritius spelen 

energielanden opnieuw een prominente rol. De belangrijkste olie- en gasmaatschappijen 

investeren in pijplijnen en raffinaderijen in olielanden zoals Nigeria, Soedan, Ivoorkust en 

Gabon. Maar Indische bedrijven zijn ook aanwezig in niet-olielanden. Er wordt geïnvesteerd 

in de farmaceutische sector, de automobielsector, de mijnen, textiel, plastiek en rubber, 

financiële diensten, IT en software, voeding, chemicaliën, telecom, elektronica, toerisme, … 

De Tata Group is de meest aanwezige investeerder op het Afrikaanse continent. Deze groep 

is aanwezig in tal van sectoren in Ghana, Mozambique, Malawi, Namibië, Zuid-Afrika, 

Tanzania en Oeganda. Sinds kort investeren de Indische bedrijven ook in infrastructuur 

(autosnelwegen en spoorwegen) om op deze manier hun commerciële banden en 
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grondstoffenbelangen te bestendigen. De aanwezigheid van Indische bedrijven op het 

Afrikaanse continent zal zeker stijgen in de komende jaren. Momenteel heeft India méér 

projecten lopen dan China, wat er op duidt dat India zeker en vast een significante speler op 

de Afrikaanse markt aan het worden is (Naidu, 2008). Naast de reeds besproken regionale 

akkoorden die handel en investeringen vergemakkelijken, heeft India net als China een 

aantal bilaterale akkoorden afgesloten. Deze akkoorden werden afgesloten met Djibouti, 

Egypte, Ghana, Mauritius, Marokko, Mozambique, Soedan en Tunesië (UNCTAD, 2007). 

Akkoorden met Nigeria en Zuid-Afrika zijn op komst. 

 

4.4 Buitenlandse hulp en economische samenwerking 

De Indische handelsrelatie met Afrika wordt gepromoot door verscheidene politieke en 

economische initiatieven.  

Vandaag heeft India 25 ambassades en commissies op het continent en India zal in de 

komende jaren nog 4 ambassades openen. De afgelopen jaren werden heel wat 

diplomatieke bezoeken aan Afrika gebracht. De Indische overheid lanceerde een aantal 

initiatieven om de politieke samenwerking met Afrika te versterken: financiële hulp aan 

NEPAD, TEAM-95, de Afrikaanse Unie, de Afrikaanse ontwikkelingsbank en een aantal 

regionale organisaties (Arbab, 2008). Vervolgens draagt India ook bij tot Afrikaanse 

peacekeeping operations van de Verenigde Naties. India droeg bij tot vredesoperaties in 

Congo, Namibië, Mozambique, Somanië, Rwanda, Liberia, Angola, Sierra Leone en Ethiopië 

en Eritria. Daarnaast steunt India de VN missies met helikopters, medisch materiaal en 

                                   
5 Een samenwerkingsverband tussen India en 8 franstalige Afrikaanse landen 
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communicatie-uitrusting (Naidu, 2008). De belangrijkste fora zijn de Indian Ocean Rim 

Association for Regional Cooperation en het IBSA-forum (Arbab, 2007).  

De Export-Import Bank van India (EIBI) en de Confederatie van Indische Industrieën (CII) 

lanceerden in 2005 het project “Expanding Horizons” om de economische banden tussen 

India en Afrika te versterken. Expanding Horizons brengt ieder jaar Afrikaanse en Indische 

economische delegaties samen om investerings- en andere projecten te promoten. In 2007 

werd Expanding Horizons uitgebreid met drie regionale meetings in Ivoorkust, Mozambique 

en Uganda. Deze landen werden gekozen als de uitvalsbasissen voor hun afzonderlijke 

regio’s. Vervolgens kunnen we wijzen op het “Focus Africa Programme” gelanceerd door 

EIBI (Naidu, 2008). Aanvankelijk focuste dit programma op Nigeria, Zuid-Afrika, Kenia, 

Mauritius, Ethiopië, Tanzania en Ghana. In de toekomst wordt het uitgebreid naar andere 

landen (Arbab, 2007). De Indische overheid voorziet financiële bijstand aan verscheidene 

handels- en exportorganisaties. In 2007 bedroeg het totaalbedrag van bijstand aan SSA 

reeds 550 miljoen dollar (Naidu, 2008). Programma’s over ruimtetechnologie en 

biotechnologie zijn op til (Arbab, 2007). 

India is ook een belangrijke partner inzake ontwikkelingshulp. Onder het Indian Technical 

and Economic Co-operation Programma (ITEC) maakte India reeds 1 miljard dollar vrij voor 

technische assistentie en het opleiden van personeel. Daarnaast schonk India ook 1 miljoen 

dollar aan de African Capacity Building Foundation om duurzame groei en 

armoedevermindering te stimuleren (Naidu, 2008). Tenslotte is het Special Commonwealth 

Africa Assistance Plan betrokken bij ontwikkelingshulp (Arbab, 2008).  

Net als China heeft India er geen moeite mee om haar commerciële belangen uit te breiden 

in conflictgebieden en deals af te sluiten met dictators. Totnogtoe ligt India niet dermate 
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onder vuur voor haar contacten met corrupte regimes zoals in Soedan of Zimbabwe. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat de Indische transacties met het Afrikaanse continent nog 

niet zo uitgebreid zijn als de Chinese. Maar toch zijn er al enkele mensenrechtenorganisaties 

die hun aandacht in de case Soedan nu ook op India gaan richten… (The Economist, 2008).  

 

4.5 Conclusie 

Er zijn heel wat gelijkenissen tussen de Indische en Chinese betrokkenheid op het 

Afrikaanse continent. Sinds het Sino-Indiase grensdispuut in 1962 is er een niet aflatende 

concurrentiestrijd tussen beide landen die ook in Afrika wordt uitgevochten. Afrika is voor hen 

een aantrekkelijke leverancier van primaire grondstoffen en de “scramble” uit zich dan ook 

voor een groot deel op dat vlak. Zowel in China als in India steunt de overheid uitgaande 

initiatieven. Toch zijn er twee belangrijke verschillen tussen China en Afrika. Ten eerste is 

China aanwezig in praktische alle landen in SSA, terwijl India nog niet in elk Afrikaans land 

voet aan wal heeft. De algemene conclusie is dat India inzake import de algemene trend 

volgt van focus op grondstofrijke landen, maar vooral exporteert naar landen aan de Indische 

Oceaan. Toch is een sterke opmars van India merkbaar: meer en meer trekken Indische 

bedrijven ook naar West-Afrika. Ten tweede zijn de Indiase firma’s vaak beter ingebed in de 

Afrikaanse economie, te wijten aan de omvangrijke Indiase diaspora die hierbij een sleutelrol 

speelt. India doet ook goede dingen op het Afrikaanse continent maar haar economische 

samenwerking is niet zo omvangrijk als de Chinese. Tenslotte heeft India op ethisch vlak 

zeker niet meer scrupules dan China om deals te sluiten met corrupte regeringen, maar blijft 

voorlopig nog even buiten schot.    
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5 Brazilië 

 

De aanstelling van Luiz Inacio “Lula” da Silva in 2003 was een keerpunt in de Braziliaans-

Afrikaanse relaties. Naast de gestegen aandacht die de linkse president heeft voor de 

verbetering van de sociale en economische ongelijkheid van Afro-Brazilianen in eigen land, 

richt Lula zich in tegenstelling tot zijn voorgangers ook naar het Afrikaanse continent. Brazilië 

en Afrika hebben sterke historische en culturele banden. Onder de Portugese kolonisator 

werden immers heel wat zwarte slaven verscheept naar Zuid-Amerika. Brazilianen met 

zwarte roots voelen zich dan ook verweven met Afrika. En ander aspect van verbondenheid 

is de zogenaamde “lusofonie” of het Portugeestalige Gemenebest (Mo, 2006). Net als 

Brazilië zijn een aantal Afrikaanse landen ook door Portugal gekoloniseerd. Deze landen zijn  

meer bepaald Angola, Mozambique, Sao Tomé & Principe, Kaapverdië, Guinee-Bissau en 

Equatoriaal Guinea. Samen met Brazilië zijn ze verenigd in de Comunidade dos Paises da 

Lingua Portuguesa (CPLP). Het doel van deze organisatie is, naast het promoten en 

verspreiden van de Portugese taal, ook het stimuleren van economische ontwikkeling.  

 

Brazilië wil samen met de Afrikaanse landen een front vormen voor een eerlijkere 

wereldhandel en een betere vertegenwoordiging in de Verenigde Naties (Managing21, n.d.). 

Lula da Silva is de eerste president die ook meermaals het Afrikaanse continent heeft 

bezocht. Maar de interesse voor Afrika is vanzelfsprekend in de eerste plaats economisch 

(Mo, 2007). Onder de regering van Lula is de handel met Afrika meer dan verdubbeld. De 

handel tussen Brazilië en Afrika is met 30% gestegen tussen 2007 en 2008 en bedraagt 

ongeveer 26 miljard dollar, waarmee Brazilië vergelijkbaar is met India.  
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(Bron: Trade Law Centre for Southern Africa, 2008)  

Vooral de importen uit Afrika stijgen heel sterk. Brazilië importeert hoofdzakelijk minerale 

producten (86%) en chemische producten (7%) en exporteert vooral voedsel, drank en tabak 

(18%) (Trade Law Centre for Central Africa, 2008).  

 

 

(Bron: Trade Law Centre for Southern Africa, 2008)  
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Olielanden Nigeria en Angola nemen opnieuw een belangrijke plaats in. De handel met 

Angola is meer dan verzesvoudigd sinds het aantreden van Lula en blijft sterk groeien 

(Ceaser, 2007). Het lijkt alsof Brazilië de fakkel overneemt van voormalig kolonisator 

Portugal. De recente belangstelling is niet enkel geïnspireerd uit liefde voor de Portugese 

taal: Angola is de tweede grootste producent van aardolie op het Afrikaanse continent. Meer 

dan de helft van de exportfinanciering door de Braziliaanse Nationale Bank is bestemd voor 

Angola. De aanwezigheid van Braziliaanse bedrijven, voornamelijk in de bouwsector, 

mijnbouw en grootschalige veeteelt, is sterk aan het groeien. Braziliaanse bedrijven leveren 

vooral machines, huishoudapparatuur, wisselstukken voor auto’s, landbouwvoertuigen, 

telecommunicatie-infrastructuur en materiaal voor de ontginning en verwering van aardolie. 

De handelsstroom in omgekeerde richting bestaat vrijwel uitsluitend uit aardgas (Mo, 2007). 

Naast Angola geniet ook Mozambique van sterke kapitaalinvesteringen, maar dan in de 

ontwikkeling van de koolmijnsector. In 2010 moeten de eerste mijnoperaties – met grote 

exportverwachtingen - van start gaan (Africa Research Bulletin, 2007).  

 

Opnieuw gaan gestegen economische interesse en ontwikkelingssamenwerking hand in 

hand. Lula verklaarde zich bereid om alle heffingen op de invoer uit de armste Afrikaanse 

landen eenzijdig te schrappen. Hij wil de Afrikanen niet alleen helpen in hun strijd tegen HIV 

en aids, maar ook technologie leveren om de landbouw te ondersteunen (Mo, 2007). Brazilië 

voelt zich als landbouwgrootmacht mee verantwoordelijk voor de bestrijding van de honger in 

Afrika. Concreet bestaat de landbouwhulp, dat grotendeels via het netwerk Embrapa 

gebeurt, uit twee luikjes. Enerzijds richt Embrapa zich op de familiale landbouw in de Minst 

Ontwikkelde Landen door zachte leningen en technische bijstand, anderzijds kan de 

commerciële landbouw in landen als Congo, Angola en Zambia mee profiteren van 
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spitstechnologie uit Brazilië. Daarnaast wil Brazilië ook de groene economie introduceren in 

Afrika, door de Afrikaanse bedrijven kennis te laten maken met biobrandstoffen (Mo, 2008).  

 

De gedeelde Portugese taal vergemakkelijkt samenwerking in het onderwijs. Momenteel 

lopen een aantal programma’s die Afrikaanse studenten toelaten te studeren aan 

Braziliaanse universiteiten. Om brain drain te voorkomen moeten de studenten beloven naar 

hun thuisland terug te keren na het beëindigen van de studies. Brazilië heeft in Angola een 

proefproject lopen dat onderwijs aanbiedt in het land zelf. Braziliaanse professoren leiden 

Angolese studenten op in publieke gezondheidszorg. Brazilië overweegt om dit programma 

uit te breiden naar andere Portugeestalige Afrikaanse landen (Ceaser, 2007).  

 

In vergelijking met China staat de economische expansie van India en Brazilië in Afrika nog 

in haar kinderschoenen. Het belangrijkste verschil met andere emerging economies is 

wellicht dat een groot deel van de Braziliaanse bevolking haar roots in Afrika heeft. De 

economische interventie van Brazilië lijkt op het eerste zicht niet gestoeld op harde 

economische ratio maar teert op een zeker emotioneel aspect, namelijk de gedeelde 

historische en culturele identiteit. Brazilië heeft een vriendelijk en democratisch imago. 

Hoewel de bedoelingen van Lula da Silva wellicht oprecht zijn, mogen we er niet aan 

twijfelen dat ook de Braziliaanse aanwezigheid in lijn met het globale kapitalisme ligt. De 

Braziliaanse economie en industrie worden gedomineerd door multinationals die hun 

toegang tot ruwe grondstoffen op de Afrikaanse markt willen veilig stellen. Afrika betekent 

voor exportland Brazilië een groeiende afzetmarkt die volop ontdekt en uitgebreid moet 

worden en biedt eveneens kansen om haar groeiende economie te bevoorraden met 

grondstoffen. 
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6 Andere landen? 

 

China, India en Brazilië zijn lang niet de enige landen die nieuwe economische banden 

aanknopen. Ook andere emerging economies zoeken hun heil op het zwarte continent. 

Rusland, Iran en de golfstaten vinden Afrika steeds vaker een aanlokkelijke bestemming om 

hun petrodollars te investeren (Holslag, 2007). De Russische handel met Afrika stelt 

voorlopig weinig voor, maar als producent van mineralen, olie en gas ziet Rusland in Afrika 

een manier om zijn rol in een multipolaire wereld te versterken door minerale grondstoffen te 

importeren. Daarnaast drijft Rusland ook haar internationale ontwikkelingssamenwerking met 

een aantal staten op, wat meestal een manier is om invloed te verwerven (Klomegah, 2008). 

Pakistan, de rivaal van India, keert zich – deels uit veiligheidsmotieven, deels uit 

economische motieven – ook naar Afrika. Hierbij kopieert het de Indische strategie zich te 

focussen op staten aan de Indische Oceaan (Vines & Oreitemeka, 2008). Naast Brazilië 

hebben ook een aantal andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Chili, Peru en Argentinië, 

banden met Afrika, al zijn die niet zo omvangrijk.  

 

Wat Zuid-Oost-Azië betreft, neemt Japan een aparte plaats in. De banden tussen het 

Afrikaanse continent en Japan dateren van na de tweede wereldoorlog. Hoewel Japan ook 

deelnam aan de Conferentie van Bandung, handelde het nooit zozeer in de geest van 

eenheid en samenwerking tussen Aziatische en Afrikaanse landen. Japan heeft nooit een 

ideologisch buitenlands beleid ten opzichte van Afrika nagestreefd, maar gedroeg zich als 

een trouwe bondgenoot van Washington tijdens de Koude Oorlog. Zuid-Oost-Azië was 

belangrijker omdat het strategische natuurlijke hulpbronnen had om de groeiende Japanse 

economie te ondersteunen. Pas in het begin van de jaren zestig knoopte Japan 
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economische relaties aan met Afrika omdat het mercantilistische mogelijkheden zag in de 

regio. In landen als Nigeria, Kenia en Ghana werden een aantal investeringen gedaan, maar 

uiteindelijk doofden deze uit in de jaren tachtig. Enkel met Zuid-Afrika bleef Tokio, ondanks 

het apartheidsregime, sterke economische banden behouden. Het einde van de Koude 

Oorlog betekende een ommekeer in de aanpak van SSA.  Het resultaat daarvan was een 

Internationale Conferentie over Afrikaanse Ontwikkeling in Tokio. Hoewel dit platform pleitte 

voor ownership en eigen Afrikaanse ontwikkelingsinitiatieven, bleef concreet initiatief uit. De 

conferentie droeg zeker bij tot toenadering tussen Azië en Afrika, maar paradoxaal genoeg 

verkoos Japan zich in te schakelen in de neoliberale strategie van de Westerse machten. De 

relatie tussen Afrika en Japan is vooral gestoeld op ontwikkelingssamenwerking in plaats van 

op handel en investeringen. Tokio stoelt haar economische steun net als het Westen op 

conditionaliteit met betrekking tot good governance, mensenrechten, accountability, 

transparency, … (Ampiah & Naidu, 2008). De handel tussen Japan en SSA bedraagt wat de 

import betreft ongeveer 6,3 miljard dollar (of een marktaandeel van 3,6%) en qua export 9,4 

miljard dollar (of 5,3%). Het Afrikaanse marktaandeel is niet significant veranderd de 

afgelopen vijftien jaar (IMF Direction of Trade Statistics, 2007). Japanse investeringen blijven 

lager dan 1% en zijn zeer sterk geconcentreerd op Zuid-Afrika en Liberia (Ampiah & Naidu, 

2008). China’s relaties met de regio worden gepercipieerd als een Zuid-Zuid-initiatief. De 

relaties met Japan zijn eerder een weerspiegeling van Noord-Zuid-engagement. 

 

Sinds het midden van de jaren 1980 stegen de uitgaande FDI-stromen van Zuid-Oost-

Aziatische groei-economieën. De snelle en duurzame economische groei en appreciërende 

munt zetten de bedrijven er toe aan om buiten hun grenzen te investeren. Naast Japan 

vloeiden in de jaren negentig ook uit Zuid-Korea investeringsstromen naar het Afrikaanse 
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continent, een gemiddelde van 44 miljoen dollar per jaar. De belangrijkste 

investeringsbestemmingen waren Algerije, Soedan, Egypte en Zuid-Afrika. Na China is 

Korea de belangrijkste niet-Westerse exporteur van afgewerkte goederen naar het 

Afrikaanse continent. Ook de ASEAN-5-landen exporteren een niet onaanzienlijk volume aan 

afgewerkte goederen. Taiwan investeerde jaarlijks gemiddeld 18 miljoen dollar in Afrika in 

die periode. Tijdens de Koude Oorlog trachtte Taiwan in haar strijd met China ook banden 

aan te knopen met Afrikaanse regimes. Toch hebben slechts 5 landen vandaag nog 

diplomatieke banden met Taiwan: Burkina Faso, Gambia, Malawi, São Tomé & Principe en 

Swaziland. Aanvankelijk was China weigerachtig om met deze landen banden aan te gaan, 

maar uiteindelijk primeert economie over ideologie. De laatste jaren merken we opnieuw 

investeringen in Afrika vanuit deze hoek. Vooral Singapore en Maleisië zijn belangrijke 

investeerders. De uitgaande FDI-stock van Singapore bedraagt 3,5 miljard dollar of 4%, 

terwijl Maleisië met 1,9 miljard dollar de 5% haalt. Singaporese FDI in Afrika is net als de 

Indische sterk geconcentreerd op Mauritius, terwijl Maleisië eerder het Chinese patroon volgt 

en geografisch sterk verspreid is. Maleisië investeert onder meer in Tsjaad, Guinee, Malawi, 

Mozambique en Tanzania.  Opkomende Aziatische landen sluiten in sneltempo 

overeenkomsten met regionale handelsorgansaties. Zuid-Korea en Singapore waren samen 

met China en India de pioniers. Tenslotte ondernemen nog enkele andere landen in die regio 

initiatieven in Afrika. Zo heeft Thailand interesse in diamant en voert het samen met Maleisië 

verwerkte voeding uit (Broadman, 2006). 
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Afdeling 3 

Casestudie Angola 

 

1 Situering 

 

  

 

De Angolese republiek is een land in Zuid-West Afrika dat grenst aan Namibië, de 

Democratische Republiek Congo en Zambia. De provincie Cabinda is een enclave 

die grenst aan de Congolese Republiek en DR Congo.  

In de late 15de eeuw stichtte de Portugese kolonisator een aantal posten in het 

gebied dat nu doorgaat als Angola. De regio diende voor handel in grondstoffen en in 

mindere mate in afgewerkte goederen maar was vooral belangrijk voor de 
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slavenhandel. De meeste zwarte slaven werden verhandeld aan Portugese 

kooplieden die hen verkochten als goedkope arbeidskrachten op de Braziliaanse 

landbouwplantages. Pas na de Conferentie van Berlijn (1885) koloniseerde de 

kolonisator ook het binnenland. Britten en Portugezen investeerden in mijnbouw, 

spoorwegen en landbouw. De administratieve controle over het gebied kwam pas in 

de 20ste eeuw en lokale politieke organisatie was pas in de jaren vijftig een 

wijdverspreid fenomeen. Angola was in die periode niet langer een kolonie, maar een 

volwaardig Portugees overzees gebied. Toen de Portugese regering weigerde in te 

gaan op separatistische eisen, begon een lange Koloniale Oorlog in 1961. De 

voornaamste guerrillabewegingen, die ook nu nog actief zijn, zijn de MPLA6 

(Movimento Popular de Libertação de Angola), de FNLA7 (Frente Nacional de 

Libertação de Angola) en UNITA8 (União Nacional para a Independência Total de 

Angola). Pas na de Anjerrevolutie stond de Portugese regering open voor 

verandering: Angola werd onafhankelijk op 11 november 1975.  

De drie guerrillabewegingen raakten na de onafhankelijkheid verwikkeld in een 

decennialange burgeroorlog. Ook Washington en Moskou werden al gauw betrokken 

bij het conflict dat een knelpunt werd tijdens de Koude Oorlog. Na de dood van 

UNITA-leider Jonas Savimbi kwam in 2002 een staakt-het-vuren tussen UNITA en 

                                   
6 De MPLA vertegenwoordigde de betere sociale klasse van Angola, namelijk de mestiços, assimiliados en 
blanke Angolezen. De partij was marxistisch en onderhield banden met het Sovjetregime. Het is de best 
georganiseerde partij en kent vooral veel aanhang in stedelijke gebieden.  
7 De FNLA wordt gedragen door de plattelandsbevolking, voornamelijk de etnische groep Bakongo. De 
personencultus rond leider Holden Roberto stond centraal. De partij is zwakker georganiseerd dan de MPLA 
maar werd door de OAU erkend als legitieme vertegenwoordiger van het volk. De FNLA heeft sterke banden 
met Congo-Kinshasa. 
8 De UNITA met Jonas Savimbi als centrale figuur was maoïstisch geïnspireerd. Deze partij voerde een nationale 
bevrijdingsstrijd waarbij zelfstandige ontwikkeling centraal stond. 
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FNLA en begon de politieke situatie in het land te stabiliseren. In 2008 werden voor 

het eerst sinds 1992 parlementsverkiezingen gehouden die door de MPLA met 81% 

van de stemmen werden gewonnen. Guerrillabewegingen vechten echter nog steeds 

voor de onafhankelijkheid van de olierijke provincie Cabinda. Angola blijft een 

zwakke staat die te kampen heeft met een humanitaire crisis ten gevolge van de 

opeenvolgende conflicten. Angola heeft een zeer hoge kindersterfte en een lage 

levensverwachting, een slecht uitgewerkt gezondheidssysteem,  het 

onderwijssysteem en de alfabetisering zijn ondermaats. De Human Development 

Index rekent Angola tot de minst ontwikkelde landen ter wereld.  
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2 Economie 

 

De heropbouw na de oorlog en de terugkeer van vluchtelingen heeft geleid tot hoge 

groeipercentages in de bouwsector en de landbouw. Angola is volop de 

economische infrastructuur aan het heropbouwen met kredieten verstrekt door 

China, Brazilië, India Portugal, Duitsland, Spanje en de EU. Toch blijven corruptie en 

de negatieve effecten van de sterke instroom van buitenlandse deviezen grote 

uitdagingen voor het land. Nu wordt Angola hard getroffen door de economische 

crisis: sterk dalende exportvolumes in combinatie met hoge inflatie zorgen ervoor dat 

Angola een negatieve groei kent (IMF World Economic Outlook, 2009). 

 

2.1 Facts and figures 

De Angolese economie heeft de laatste jaren serieuze veranderingen ondergaan: na 

de verwoesting door de burgeroorlog evolueerde het land tot één van de snelst 

groeiende economieën ter wereld. In 2008 was Angola met een reële groei van 

14,8% de snelst groeiende economie van SSA (IMF Economic Outlook, 2009). 

Tabel 3.1: reële BBP-groei 

1991-
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

1,3 3,1 14,5 3,3 11,2 20,6 18,6 20,3 14,8 -3,6 9,3 6,1 

(Bron: IMF Economic Outlook 2009) 
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Dit groeicijfer wordt haast volledig gedreven door de oliesector: de 

petroleumproductie is zeer sterk gestegen en de olieprijzen kenden tot voor kort 

ongekende hoogtes (Broadman, 2007). Ook de niet-olie sector, meer bepaald de 

bouw, landbouw, verwerkende sector en financiële dienstsector deed het de 

afgelopen jaren goed en zal – eenmaal de crisis te boven – blijven groeien. De 

verbeterde veiligheidssituatie, betere transportkanalen en grote private en publieke 

investeringen zijn hiervoor verantwoordelijk. Toch hebben deze nichesectoren nog 

een lange weg af te leggen (OECD, 2008). De inflatie is sinds 2006 min of meer 

onder controle en benadert de overheidsdoelstelling van 10 percent. Dit komt door 

een goedwerkend monetair beleid dat inkomende oliedollars in grote getale verkoopt 

en tegelijk centrale bankobligaties uitgeeft. Hierdoor wordt de groei van de monetaire 

basis beperkt tot minder dan 20%. Tegelijk zijn de kasreserves die de banken 

moeten aanhouden verhoogd tot 10%. Door de stabiele kwanza is het 

wisselkoersinstrument een effectief beleidsinstrument (OECD, 2008). De sterke munt 

verhindert echter de competitiviteit van de binnenlandse productie, maar het gebrek 

aan adequate infrastructuur blijft het voornaamste probleem. 

Tabel 3.2 Inflatie 

1991-
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

549,4 152,6 108,9 98,3 43,6 23,0 13,3 12,2 12,5 12,1 8,9 0,0 

(Bron: IMF Economic Outlook 2009) 

De hoge olie-inkomsten hebben de voorbije jaren gezorgd voor een surplus in zowel 

de overheidsbegroting als op de lopende rekening. De overheid spendeert een groot 
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deel van het BBP aan de naoorlogse heropbouw en ontwikkeling. De beperkte 

administratieve capaciteit hindert echter een vlekkeloze uitvoering van de 

overheidsuitgaven.   

Ondanks de groei in de niet-olie sector bleven spillovereffecten naar de rest van de 

economie beperkt en werden de overheidsdoelstellingen voor groei niet gehaald. 

Vooral de diamantsector presteerde slechter dan de voorspellingen die Endiama, het 

nationale diamantenbedrijf, maakte. De sector heeft het moeilijk om buitenlands 

kapitaal aan te trekken wegens corruptie, schending van de mensenrechten en 

diamantsmokkel. De overheid investeert zwaar in de landbouw, wat belangrijk is voor 

de creatie van werkgelegenheid en armoedebestrijding. Toch blijven nog een paar 

problemen, zoals landmijnen, moeilijke toegang tot private investeringskredieten en 

onvervreemdbare eigendomsrechten over het land, de ontwikkeling belemmeren. 

Ook de bouwsector blijft groeien: vooral in Luanda en Benguela. Alle sectorale 

ontwikkelingen worden gedreven door een dynamische publieke en private 

consumptie (OECD, 2008).  
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(Bron: OECD, 2008) 

 

De Portugezen hebben in 1955 olie ontdekt in Angola. De olievelden zijn 

hoofdzakelijk geconcentreerd in Cabinda en het noordwesten van het land. Pas in de 

jaren zeventig werd olie het eerste exportproduct van het land. Vandaag staat olie in 

voor 90% van de Angolese export en 80% van het overheidsbudget. Angola is 

vandaag de grootste producent en exporteur van petroleum. Sonangol, de nationale 

oliemaatschappij, beheert ongeveer 45% van Angola’s olie-exporten. Buitenlandse 

bedrijven kunnen enkel instappen via joint ventures. De belangrijkste buitenlandse 

bedrijven die werkzaam zijn in Angola zijn Chevron Texaco, TotalFinaElf en 

ExxonMobil (OECD, 2008). Recentelijk spelen ook nationale oliemaatschappijen uit 

Brazilië en China een actieve en groeiende rol. Sinds 2007 is Angola lid van OPEC: 

het gevolg is dat het land productiequota van 1,9 miljoen barrels per dag moet 

respecteren (OECD, 2008). Dit zal de groei van de sector in de toekomst wat 
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temperen, gezien verwacht wordt dat Angola tegen 2010 een capaciteit van 2,4 

miljoen barrels per dag zal hebben (Campos & Vines, 2007). 

Figuur 3.2: concentratie olievelden in Angola 
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2.2 FDI en Wereldhandel 

Angola kent relatief weinig inkomende FDI. In 2007 was dit ongeveer 3% van de 

totale Afrikaanse FDI. Volgens het World Investment Report van UNCTAD kreeg 

Angola in 2006 ongeveer 13 miljard dollar aan buitenlandse directe investeringen 

binnen. De petroleumindustrie trekt uiteraard de meeste investeringen aan.  

Tabel 3.4 FDI 

 1990 2000 2006 2007 

FDI-voorraad 1,024 7,978 12,171 12,207 

% van BBP 10,0% 87,4% 25,7% 19,9% 

(Bron: UNCTAD, 2008) 

Sinds het staakt-het-vuren in 2002 werd Angola gere-integreerd in de 

wereldhandel. Zowel de import als de export stijgt enorm snel, maar de stijging 

verloopt niet evenredig: terwijl de import tussen 2003 en 2007 ongeveer 

verdubbelt, verviervoudigt de export in diezelfde periode. 

 

(Bron: European Direction of Trade Statis t ics, 2008) 
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Hoewel Angola lid is van de Southern African Development Community (SADC), 

zijn haar belangrijkste handelspartners niet-Afrikaanse landen.   

Tabel 3.4: Belangrijkste handelspartners 
 Land Bedrag  

(in miljoen euro) 
Percentage 

 TOTAAL 33 584 100,00 

1 USA 9605 28,6 

2 China 8856 26,4 

3 EU 8173 24,3 

4 Brazilië 1254 3,7 

5 Korea 1149 3,4 

6 Zuid-Afrika 1026 3,1 

7 Canada 911 2,7 

8 Chili 642 1,9 

9 Japan 277 0,8 

10 Peru 225 0,7 

11 Noorwegen 168 0,5 

12 India 164 0,5 

13 Thailand 159 0,5 

14 Argentinië 138 0,4 

15 Vietnam 94 0,3 

16 Singapore 87 0,3 

17 Trinidad Tobago 85 0,3 

18 N/A N/A N/A 

19 Zwitserland 68 0,2 

20 Hong Kong 68 0,2 

(Bron: European Direction of Trade Statis t ics, 2008)  
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Ex-kolonisator Portugal blijft de belangrijkste bron van import en een belangrijke 

bestemming voor export. Wat de EU betreft, zijn vooral Nederland, Frankrijk, 

Spanje en Duitsland importerende landen. Opvallend is het sterke importaandeel 

van Zuid-Korea. Een aantal Afrikaanse landen verkiezen dit land boven China om 

goedkope consumptiegoederen in te voeren. China en Brazilië vervolledigen de 

top vijf. Ook India heeft een aandeel van om en bij de 2%. De (olie -)export gaat 

zoals verwacht voor bijna 90% naar grote economische blokken zoals de VS, de 

EU en China (EU Direction of Trade Statistics, 2008).  

 

(Bron: European Direction of Trade Statis t ics, 2008)  
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2.3 Economische crisis  

Ook Afrikaanse landen bleven niet gespaard van de economische crisis. Door de 

verminderde vraag naar Afrikaanse exportproducten zien we in praktisch alle landen 

een sterke outputvermindering. De kapitaalmarkten schrijven niet meer zo 

gemakkelijk leningen uit waardoor de instroom aan FDI daalt. Grondstofrijke landen 

worden daarenboven nog eens getroffen door een zeer scherpe daling van de 

olieprijzen: tussen mei 2008 en mei 2009 zijn de olieprijzen ongeveer gehalveerd. 

De dalende olieprijzen zetten zich echter niet door in een lagere inflatie, gezien de 

link tussen beiden in ontwikkelingslanden minder uitgesproken is dan in 

industrielanden. De crisis is het hardst te voelen in olieproducerende landen (zoals 

Angola) en de opkomende markten (Zuid-Afrika, Botswana en Mauritius). Het IMF 

verwacht voor Angola een negatieve groei van -3,6% in 2009, maar in 2010 zien we 

alweer een positieve groei van 9,3% (IMF World Economic Outlook, 2009). Als lid 

van OPEC kan Angola haar olie-productie niet opdrijven. Hierdoor werd het land 

afhankelijker van buitenlandse kredietverleners zoals China (Asia-Africa Confidential, 

mei 2009).  
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3 De aanwezigheid en impact van emerging economies in Angola 

Zoals we in de handelsstatistieken reeds konden opmerken, hebben Westerse 

landen niet langer een monopolie op economische interactie met grondstofrijke 

Afrikaanse landen. In wat volgt bespreken we de betrekkingen tussen Angola en niet-

Afrikaanse emerging economies. 

 

3.1 Volksrepubliek China 

De banden tussen China en Angola gaan terug tot de jaren vijftig. In een poging aan 

macht te winnen in de bipolaire wereld, trachtte China haar invloed uit te breiden in 

Afrika. China onderhield banden met de drie guerrillabewegingen, maar koos 

uiteindelijk om UNITA van Jonas Savimbi te steunen. Deze onderging militaire 

training in China en inspireerde de partij-ideologie op het Maoïsme. Na het einde van 

de Culturele Revolutie steunde China meer en meer MPLA, maar ook FNLA kreeg na 

de Angolese onafhankelijkheid steun. Tijdens de burgeroorlog koos China opnieuw 

de kant van UNITA om de sterke Sovjetinvloed (via MPLA) in Angola te counteren. 

De Chinese betrokkenheid bij het conflict was onderhevig aan heel wat kritiek. 

Uiteindelijk trok China zich terug uit het land en kon Moskou haar hegemonische 

aanwezigheid in het land bestendigen. De strategie in Angola werd aanzien als een 

faling. Pas na een nieuwe toenadering tussen Beijing en Moskou kon er ook sprake 

zijn van toenadering tussen China en Angola (Taylor, 2006). Formele diplomatieke 

banden kwamen er in 1983. Een jaar later werd de eerste handelsovereenkomst 

getekend en in 1988 werd een gemeenschappelijke economische en 
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handelscommissie opgericht die pas in 1999 voor het eerst vergaderde (Vines & 

Campos, 2008). Na de pro-Chinese houding van Angola bij de studentenprotesten 

op Tiananmen werden opnieuw een aantal samenwerkingsakkoorden ondertekend 

en versterkte China het land een krediet van 121 miljoen dollar. In diezelfde periode 

werd China netto-importeur van petroleum, waardoor het belang van Angola steeg. 

In de jaren negentig was de nieuwe lijn van de Chinese buitenlandpolitiek voor het 

eerst duidelijk in Angola: de nadruk lag op niet-inmenging in interne 

aangelegenheden. Dit beleid is tot op de dag van vandaag een zeer belangrijk 

onderdeel in de relaties met de Angolese regering en bij uitbreiding het ganse 

Afrikaanse continent. In dit opzicht was het buitenlandbeleid met Angola de testcase 

voor de verdere Chinese aanwezigheid op het continent (Taylor, 2006).  

In het licht van de sterk toenemende economische aanwezigheid van China in Afrika, 

valt het partnerschap met Angola meteen op. Angola heeft Zuid-Afrika 

voorbijgestoken als belangrijkste Afrikaanse handelspartner. Het aandeel van Angola 

in de handel tussen China en Afrika bedraagt ruim 25%. Begin 2008 werd Angola 

China’s grootste buitenlandse olieleverancier. Angola is bijgevolg een land met een 

belangrijke betekenis voor de Chinese economie.  
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99,9% van de export uit Angola is petroleum (Ampiah & Naidu, 2008). China 

exporteert staal, ijzer, cement, batterijen en auto’s (Campos & Vines, 2007). Hoewel 

ook de Chinese exporten gestegen zijn, heeft China een enorm handelsdeficit met 

het land. Angola is één van de weinige Afrikaanse landen dat een handelsoverschot 

heeft met China: dit is niet enkel te wijten aan het enorme volume aan olie-exporten 

maar ook aan het relatief klein percentage import uit China. Angola verkiest Zuid-

Korea als Aziatische importpartner. Een vertekening in de officiële statistieken is 

evenwel mogelijk in de zin dat Chinese ondernemers direct betrokken zijn in groot- 

en kleinhandel vanuit het Angolese binnenland of vanuit de buurlanden. Deze 

informele op import gesteunde handel is niet opgenomen in de statistieken maar mag 

echter niet overschat worden (Ampiah & Naidu, 2008).  Als de import uit China echter 

blijft groeien aan het huidige tempo, wat zeer waarschijnlijk is wegens enerzijds 

nieuwe importen voor de Chinese infrastructuurprojecten voor de wederopbouw en 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figuur 3.3 Import en Export met Angola 
(uitgedrukt in 10 000 $)

Angolese export

Angolese import



80 
 

anderzijds de sterkere Chinese competitiviteit in vergelijking met Europa, zal China 

Portugal in enkele jaren voorbij steken als belangrijkste handelspartner. 

 

China is de grootste geldschieter van de naoorlogse economische herstel in Angola. 

Toen de Angolese regering in 2004 een nieuwe lening bij het IMF onderhandelde om 

de heropbouw van het land te financieren, wou het IMF transparantiemaatregelen bij 

het akkoord betrekken. Deze waren bedoeld om de corruptie aan te pakken en het 

economische management van de natuurlijke rijkdommen te verbeteren. Luanda 

brak de onderhandelingen met het IMF echter af na een tegenaanbod van 2 miljard 

dollar van de Chinese Eximbank om publieke investeringsprojecten te financieren. 

Deze lening kwam tegen uiterst voordelige voorwaarden9 en er waren geen politieke 

noch economische voorwaarden aan verbonden (Taylor, 2006). Dit alles kadert 

uiteraard in het Chinese beleid van niet-inmenging in binnenlandse 

aangelegenheden. Deze lening werd verdubbeld tot 4 miljard dollar in 2006. In mei 

2007 werd opnieuw 500 miljoen dollar onderhandeld om de reeds lopende 

infrastructuurprojecten af te werken (Ampiah & Naidu, 2008). Hierdoor werd China de 

belangrijkste speler in Angola’s wederopbouw. Met deze kredietlijn werden 

contracten afgesloten met betrekking tot energie, water, gezondheidszorg10, 

onderwijs11, landbouw12, visserij13 en (tele)communicatie. De grootste uitgavenposten 

                                   
9 De lening wordt afbetaald in 17 jaar tegen libor + een spread van 1,5. De regering krijgt 5 jaar uitstel om de 
eerste afbetalingen te doen. 
10 Heropbouw en uitbreiding van hospitalen, opleiding van medisch personeel, … 
11 Heropbouw van secondaire scholen, technische training, studiebeurzen, opleidingen in China, … 
12 Aankoop van landbouwwerktuigen, irrigatieprojecten, … 
13 Aankoop van vaartuigen en installatie van kustwacht 
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waren onderwijs en gezondheidszorg. In 2005 heeft China International Fund Ltd 

(CIF), een private instelling uit Hong Kong, additionele leningen uitgeschreven die 

beheerd worden door het daarvoor opgerichte Gabinete de Reconstrucção Nacional. 

In feite komt het beheer van deze leningen onder de centrale controle van de 

Angolese president te staan. Het is onduidelijk hoeveel deze leningen bedragen: 

volgens het Angolese Ministerie van Financiën is dit 2,9 miljard dollar, maar NGO’s 

schatten dat het rond de 9 miljard dollar zou zijn (Campos & Vines, 2007).  CIF is een 

onderdeel van Beiya International Development Ltd, het moederbedrijf van China 

Angola Oil Stock Holding Ltd. (Campos & Vines, 2007). Deze kredietlijn is niet 

bepaald transparant en wordt wellicht integraal gebruikt voor investeringen in de 

petroleumsector. Tijdens het jongste bezoek van premier Wen Jiaboa in juni 2008, 

werd opnieuw besloten tot een kredietlijn van meer dan 2 miljard dollar om een 

nieuwe internationale luchthaven te bouwen in Luanda en te blijven investeren in 

spoor- en autowegen doorheen het land (Africa-Asia Confidential, juli 2008).    

Men zou kunnen oordelen dat China de initiatieven van de Internationale Financiële 

Instellingen (IFI) met opzet dwarsboomt en corrupte en slecht besturende regeringen 

aan de macht houdt. Maar als we de feiten op een rijtje zetten, kunnen we enkel 

maar concluderen dat een snelle en diepgaande heropbouw van Angola onmogelijk 

was zonder de tussenkomst van China. Het Angolese regime was immers niet bereid 

om zware politieke en economische voorwaarden op zich te nemen bij de 

onderhandelingen met het IMF en had in het verleden – bij stijgende 

grondstoffenprijzen – al eerder onderhandelingen met de IFI afgebroken. De relaties 
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met het IMF waren al enkele jaren verzuurd en de Wereldbank werkte enkel samen 

met Angola voor noodhulp en humanitaire hulp (Campos & Vines, 2007). Dit 

betekent echter niet dat Angola zich afkeert van het wereldtoneel: het land blijft de 

technische samenwerking met het IMF behouden, is in 2007 toegetreden tot de 

OPEC, heeft naast China ook heel wat andere handels- en ontwikkelingspartners, … 

Laten we bovendien indachtig houden dat de huidige regering de legitieme 

vertegenwoordiger is van Angola. China steunt niet langer guerrillabewegingen met 

militaire en financiële middelen zoals het tijdens de Koude Oorlog deed. Ingrijpende 

veranderingen in het Angolese politieke bestel waren sowieso uit den boze wegens 

gebrek aan politieke wil van de leidende elite. De Chinese politiek van niet-inmenging 

in interne aangelegenheden is niets meer dan het ondergeschikt maken van een 

politiek regime aan economische doelstellingen.  

De heropbouw van hospitalen en scholen, toegang tot schoon water, de aankoop 

van moderne apparatuur in de landbouw en visserij, de aanleg van wegen, bruggen 

en spoorwegen en zelfs het ontwikkelen van de petroleumsector zijn een voor een in 

het voordeel van de Angolese bevolking. Onbekwame en corrupte regeringsleden en 

ambtenaren zullen uiteraard het transparante management van de natuurlijke 

rijkdommen van het land niet ten goede komen, maar dit was niet de essentie in 

2004. Mijn inziens was en is de prioriteit voor een intrinsiek rijk land als Angola, dat 

sinds 1961 in opeenvolgende oorlogen verwikkeld is, de economische ontwikkeling.  

Deze moet zo snel mogelijk gebeuren, met een zo groot mogelijke kredietlijn en 

tegen de laagste kost voor de bevolking. Het Chinese kapitaal biedt Angola betere 



83 
 

voorwaarden, lagere rentevoeten en een langere terugbetalingstermijn dan 

commerciële kredieten. Niet-Chinese kredieten die Angola in 2004 wist te verzekeren 

vroegen hogere oliegaranties, een hogere interest en boden geen uitstel van 

betaling. China is het enige land dat het zo’n reusachtige investering in de 

wederopbouw van de Angolese economie heeft gemaakt. Geen enkel ander land 

waagde zich aan dergelijk groot default risk. In meerdere opzichten heeft China de 

afgelopen jaren dus veel meer betekend voor Angola dan de Westerse donoren en 

de Internationale Financiële Instellingen in termen van economisch herstel en 

armoedebestrijding.  

Natuurlijk handelt de Chinese regering niet louter uit ontwikkelingsbekommernissen: 

in de overeenkomst staat dat 70% van de aanbestedingen voor de heropbouw van 

het land moeten uitgevoerd worden door Chinese bedrijven die goedgekeurd zijn 

door Beijing. De overige 30% wordt toegewezen aan de Angolese private sector om 

lokale participatie in het reconstructieproces aan te moedigen (Ampiah & Naidu, 

2008). Opnieuw kunnen we de bedenking maken dat China Angolese participatie bij 

de heropbouw onvoldoende stimuleert. Enerzijds klopt het inderdaad dat Chinese 

bedrijven weigerachtig zijn om in een joint venture te stappen met Angolese 

bedrijven. Samenwerking gebeurt meestal met bedrijven die politieke connecties 

hebben en dit bevordert de groei van kleine lokale bedrijfjes niet. Anderzijds mogen 

we niet te optimistisch zijn over de lokale ondernemingen. Vaak beschikken zijn niet 

over de nodige knowhow, werken ze hun projecten niet op tijd af en laat de kwaliteit 

te wensen over. De competente Angolese bedrijven zijn vaak overgevraagd (Campos 
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en Vines, 2008). China is bijlange geen ontwikkelingsland meer en kan via 

technologietransfer de verdere ontwikkeling van Angolese bedrijven stimuleren. 

Bovendien werken de Chinese firma’s tegen lagere kosten dan Europese bedrijven. 

Een andere veelgehoorde kritiek is dat China eigen laaggeschoolde arbeidskrachten 

meebrengt en aldus geen inspanning levert om het hoge Angolese 

werkloosheidscijfer naar beneden te halen. In 2007 werkten ongeveer 22 000 

Chinese arbeiders in Angola (Campos & Vines, 2007). Volgens het Nationaal 

Agentschap voor Private Investeringen (ANIP) zouden ook Angolese bedrijven 

Chinese arbeiders importeren en gebruiken, omdat ze productiever zijn dan lokale 

werknemers. Angola heeft namelijk een zeer starre tewerkstellingsreglementering die 

de werknemer dermate beschermt dat het vaak uitnodigt tot misbruik. Door de 

burgeroorlog en het gebrekkige onderwijssysteem zijn hooggeschoolde 

arbeidskrachten vaak moeilijk te vinden (Ampiah & Naidu, 2008). Tenslotte zijn er de 

sociaal-culturele en taalbarrière (Campos & Vines, 2007). De bezwaren van NGO’s 

zijn zodoende gedeeltelijk terecht, maar de bal ligt ook in het kamp van de Angolese 

overheid. Via hervormingen in de arbeidswetgeving moet deze trachten flexibele 

werknemers in te schakelen in de eigen economie. Sterke investeringen in het 

onderwijs zijn eveneens nodig om menselijk kapitaal op te bouwen. Opnieuw kunnen 

we wijzen op de Chinese kredietlijn die heel sterk investeert in onderwijs. We 

besluiten dat de aanwezigheid van China voor de private sector een mes is dat aan 

twee kanten snijdt: enerzijds geeft China lokale bedrijven en arbeidskrachten 

misschien te weinig de kans om deel te nemen aan het economisch proces, maar 
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anderzijds creëert het land ook mogelijkheden voor de Angolezen door grote 

infrastructuurprojecten te financieren en door technologietransfers. De verdere 

toetreding van Chinese bedrijven op de Angolese markt zal wellicht meer 

werkmogelijkheden creëren. 

 

De miljardenlening staat op een Chinese rekening op naam van de Angolese 

regering. China voert de betalingen uit in naam van het Ministerie van Financiën. Het 

geld circuleert dus niet in het Angolese financiële circuit. De lening is in principe 

bedoeld om energiezekerheid te bewerkstelligen: China heeft 10 000 barrels olie per 

dag – aan de marktprijs – verzekerd voor de duur van de lening, namelijk 22 jaar. 

Toch is dit minder dan de traditionele bilaterale of traditionele op olie gesteunde 

leningen (Ampiah & Naidu, 2008). 99% van de bij ANIP geregistreerde Chinese 

bedrijven zijn staatsgeleid en verbonden met de Chinese kredietlijn. Deze 

investeringen zijn niet opgenomen in de FDI-statistieken. Wellicht zullen in de 

toekomst ook meer private bedrijven, aangetrokken door de reeds bestaande 

Chinese aanwezigheid, instappen in het Angolese initiatief. Bedrijven die Angola 

binnenkwamen met de kredietlijn, zijn vaak na het voltooien van hun project daar 

actief gebleven (Ampiah & Naidu, 2008). De gestegen veiligheid en een aantal 

overheidsinitiatieven zoals de investeringswet, die gelijkheid tussen buitenlandse en 

binnenlandse bedrijven voorschrijft, een nieuwe commerciële code en wet over 

landeigendom, hebben buitenlandse investeringen aangemoedigd. Uiteraard vinden 

de investeringen voor het grootste deel in de oliesector plaats, maar ook de niet-olie-
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sector weet buitenlands kapitaal aan te trekken. ANIP biedt binnen- en buitenlandse 

investeerders fiscale voordelen in bepaalde industriële en ontwikkelingssectoren. 

ANIP heeft reeds voor meer dan 4 miljard dollar investeringsprojecten goedgekeurd. 

De Chinese firma’s die bij ANIP geregistreerd staan, werken voor het merendeel in 

de bouwsector. Ook de lichte industrie, de transportsector en de kleinhandel trekken 

Chinese investeerders aan. Hoewel het Chinese private kapitaal in vergelijking met 

andere buitenlandse investeerders weinig lijkt, wordt verwacht dat dit in de toekomst 

sterk zal groeien (Campos & Vines, 2007). Men vermoed dat de kredietlijn ongeveer 

2 miljard dollar extra private investeringen met zich mee zal brengen (Ampiah & 

Naidu, 2008). Het grootste en duidelijkste voorbeeld van FDI is wellicht de joint 

venture die tot stand kwam in maart 2006, tussen Sinopec en Sonangol. Samen 

vormen zij Sonangol-Sinopec International (SSI). Hierbij bezit Sinopec 55% van de 

aandelen. Sinopec is momenteel aan het bieden op de olierijke Angolese 

zeeblokken. SSI was ook van plan om een nieuwe raffinaderij te ontwikkelen in 

Lobito: het project Sonaref. Sonaref zou de capaciteit van de huidige Angolese 

raffinaderij verdriedubbelen. De onderhandelingen over Sonaref faalden echter toen 

de meningen over de bestemming van de verwerkte olie verdeeld waren: China 

wenste tot 80% te exporteren, terwijl Angola verkoos om een deel voor de 

binnenlandse en Afrikaanse markt te behouden gezien het land momenteel al 70% 

van haar oliederivaten moet importeren (Ampiah & Naidu, 2008). De faling van 

Sonaref is een belangrijke indicator van de Sino-Angolese relaties: in tegenstelling 

tot wat het Westen vaak denkt, is China niet altijd in staat om de nationale 
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rijkdommen van een land via contracten met een corrupte regering te ontrukken. De 

invloed van Beijing in Afrika is niet onbeperkt. Deze case toont duidelijk een 

nationalistische en Afrikaanse beleidsvisie van de Angolese regering. President Dos 

Santos is niet van plan om de belangrijkste economische sector te verpatsen aan 

buitenlandse staten. Sonangol zal de raffinaderij alleen ontwikkelen en moedigt 

lokale bedrijven aan om meer betrokken te raken bij de oliesector.   

Een dergelijk snel en diepgaand economisch herstel was er nooit gekomen zonder 

de kredietlijnen uit Beijing en Hong Kong. Vanuit het standpunt van beide landen 

betekent de Sino-Angolese samenwerking een win-win-situatie: Angola kan de 

heropbouw van het land aanvatten met een gunstige lening en geniet economische 

zelfbeschikking. China heeft energiezekerheid op het Afrikaanse continent. De 

ontwikkeling van de Angolese infrastructuur is onontbeerlijk om economische groei 

en FDI te stimuleren. Niemand kan ontkennen dat Chinese bedrijven een positieve 

bijdrage hebben geleverd. Het beleid van de Angolese regering in de komende jaren 

is bepalend om de Chinese aanwezigheid te kanaliseren naar iets positiefs. De 

Angolese regering lijkt voorlopig tevreden over de Chinese samenwerking. 

Vergelijkingen met neo-imperialisme en neokolonialisme zijn zeker overdreven: de 

Chinese kredietlijn was voor Angola een mogelijkheid tot economische 

zelfdeterminatie maar het land lijkt daadwerkelijk een aantal nationalistische 

beleidslijnen na te streven die niet altijd overeenkomen met wat Beijing voor ogen 

heeft. De faling van Sonaref is hier het duidelijkste voorbeeld van. 
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3.2 India 

In tegenstelling tot China heeft India Angola nog niet volledig ontdekt. Net als China 

richt het land zich in haar zoektocht naar alternatieve energietoevoer ook op de 

ontluikende Afrikaanse energie-industrie. Meer dan 50% van de Afrikaanse olie wordt 

uit Nigeria geïmporteerd. Angola is met 6,8% de derde belangrijkste Afrikaanse 

importpartner, maar onbelangrijk als Afrikaanse afzetmarkt (2,3%). India focust zich 

voorlopig typisch op afzetmarkten rond de Indische Oceaan. 

Verwacht wordt dat het belang van Angola als energieleverancier zal toenemen. Dit 

werd duidelijk toen de Indische buitenlandminister in juni 2007 een missie naar 

Angola ondernam. Tijdens deze ontmoeting hebben zowel de Indische als de 

Angolese ministers hun interesse uitgedrukt om verdere akkoorden te sluiten met 

betrekking tot olie en mijnbouw, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en toerisme. 

Wat olie betreft, ziet India mogelijkheid om de toekomstige rol van Angola uit te 

breiden. Er werd ook gesproken over de mogelijke deelname van New Delhi in de 

bouw van een nieuwe olieraffinaderij (Naidu, 2008). Indische staatsgeleide bedrijven 

trachten zich in te kopen in de Angolese olieblokken maar worden hierbij overboden 

door Chinese bedrijven (The Economist, december 2008). Bij de overname van blok 

18 had Shell reeds een overeenkomst met de Indian Oil and Natural Gas Company 

(ONGC), maar China – die toen haar eerste stappen zette in de aankoop van 

olieblokken – deed een bod dat meer dan dubbel zo groot was als het Indische en 

haalde haar slag thuis (Campos & Vines, 2007).  
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Indische bedrijven zijn net als China beginnen investeren in infrastructuurprojecten 

op het Afrikaanse continent om hun commerciële aanwezigheid en aanwezigheid in 

de grondstoffenexploitatie te bestendigen. India gaf Angola een gebonden lening van 

40 miljoen dollar voor het herstel van de spoorwegen. De Eximbank van India 

schreef een lening van 5 miljoen dollar uit voor de aankoop van landbouwmateriaal in 

India.  

Het belang van India voor de Angolese economie is niet te vergelijken met China. 

Hoewel er ergens historische en culturele banden zijn – aanvankelijk was Angola een 

tussenstop op weg naar de Portugese kolonies in India en nam India sinds 1989 deel 

aan de VN vredesmissie in Angola  – spelen die niet zo’n belangrijke economische 

rol als in Oost-Afrika. Net als China kan India een positieve bijdrage leveren aan de 

wederopbouw van de Angolese economie in de sectoren waar India een competitief 

voordeel heeft. Zo denken we ondermeer aan samenwerking in de farmaceutische 

sector: generische geneesmiddelen uit India kunnen Angola helpen om het HIV-virus 

of epidemieën te bestrijden. India kan ook een rol spelen in de verdere ontwikkeling 

van de diamantsector. De rol van India in Angola is nu ongeveer te vergelijken met 

die van België, maar terwijl het Europees aandeel afneemt wordt het Indische 

aandeel alleen maar verwacht te groeien in de komende jaren.  
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3.3 Brazilië 

De samenwerking tussen Brazilië en Angola is van een gans andere aard dan die 

met China of India. Brazilië heeft in tegenstelling tot de Aziatische landen niet de 

kampen met de taalbarrière. Angola en Brazilië waren beiden Portugese kolonies en 

zijn allebei Rooms-Katholiek. Angola is het Afrikaanse land dat in de koloniale 

periode het hardst getroffen werd door de slavenhandel: veel Angolezen werden 

naar Brazilië en de VS verscheept. Bovendien heeft het land net zoals Brazilië het 

Portugese bureaucratische systeem geërfd, waardoor Braziliaanse zakenlui opnieuw 

een voetje voor hebben op Azië (Campos & Vines, 2007).   

Sinds het presidentschap van Lula Da Silva boomt de handel tussen Brazilië en 

Angola als nooit tevoren. Hoewel Zuid-Afrika en Nigeria ook belangrijke 

handelspartners blijven, werden de Portugeessprekende Afrikaanse landen een 

topprioriteit in de Braziliaanse politieke en economische diplomatie. De 

handelsrelaties tussen Brazilië en Angola begonnen te groeien in 2000, onder 

president Cardoso, maar sinds Lula aan de macht is, is de handel tussen beide 

landen verzesvoudigd en blijft ze sterk groeien. Lula is sinds zijn aantreding in 2003 

al zeven maal op bezoek geweest bij Dos Santos. Ondertussen is Angola de vierde 

grootste Afrikaanse markt, na Zuid-Afrika, Nigeria en Egypte. De Braziliaanse 

exporten bedroegen 836 miljoen dollar in 2006, terwijl de importen 460 miljoen dollar 

waard waren. Opvallend is dus dat Angola een groot handelsdeficit heeft met 

Brazilië, in tegenstellingen tot de enorme surplussen met Aziatische landen. Brazilië 
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voert voornamelijk machines, huishoudapparaten, auto-onderdelen, tractoren en 

materiaal voor de telecommunicatie en olie-industrie uit.  

Volgens de Associatie van Braziliaanse Bedrijven In Angola (AEBRAN) en de Banco 

do Brasil ontvangt Angola heel wat Braziliaans kapitaal: meer dan de helft van alle 

fondsen uit het Programma voor Exportfinanciering vloeien naar Angola. Dit was 475 

miljoen dollar in 2005 en 750 miljoen dollar in 2006. In het totaal zouden reeds 1,8 

miljard dollar aan leningen zijn uitgeschreven voor de Angolese regering.  

Het aantal Braziliaanse bedrijven dat werkzaam is in Angola is met 70% gestegen de 

laatste jaren. Deze bedrijven zijn betrokken bij overheidswerken, de verkoop van 

bouwmaterialen, projectontwerpen, immobilieën en voeding. De heropbouw van het 

land biedt heel wat kansen aan Braziliaanse bouwfirma’s. Er zijn een 5000-tal 

Brazilianen werkzaam in Angola, vooral in de bouwsector, de mijnbouw en de 

grootschalige veeteelt (de Queiroz, 2007).   

Door de gedeelde taal worden knowhow en technologie uiteraard sneller 

overgedragen. Ook projecten in de onderwijssector worden vergemakkelijkt door de 

taalconnectie. In het opzicht van economische samenwerking is Brazilië misschien 

een betere partner dan China: naast de gemeenschappelijke taal is het cultureel 

verschil heel wat kleiner. Maar in tegenstelling tot China is de economie in Brazilië 

niet zo sterk gestuurd door de staat en zijn reusachtige leningen van overheid tot 

overheid niet evident. 
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3.4 Andere landen 

Naast China, India en Brazilië zijn ook andere groeilanden aanwezig in de Angolese 

economie. Ook het aandeel van Korea, Chili, Peru, Thailand, Argentinië, Vietnam, 

Singapore en Hong Kong neemt toe. Korea exporteert heel wat consumptiegoederen 

naar het land en heeft China ondertussen voorbijgestoken in termen van export. 

Naarmate de naoorlogse wederopbouw evolueert, zal het land wellicht minder 

afhankelijk zijn van buitenlandse export. Hoogtechnologische goederen komen nog 

steeds uit Europa of de Verenigde Staten, maar de import van consumptiegoederen 

met een lage toegevoegde waarde haalt men uit Azië. Dit is een logische 

heroriëntering want de afgelopen jaren was de Euro sterk geapprecieerd. Goedkope 

import uit het Oosten is niet alleen interessant voor de consumenten maar zorgt ook 

voor een lagere inflatie. Het gevaar schuilt er echter in dat de Aziatische importeurs 

lokale bedrijfjes geen kans geven te groeien of ze zelfs uit de markt duwen. Dit 

verwijt gaat bovendien ook op voor de Europese Unie die Afrikaanse landen door het 

ondertekenen van Economic Partnership Agreements dwingt hun grenzen op 

wederkerige basis open te stellen. In de mate van het mogelijke is infant industry 

bescherming echter aanwezen bij de fragiele ontwikkeling van niet-oliesectoren in het 

land. De Angolese handel is zoals gezegd niet langer van het Westen afhankelijk. 

Het diversifiëren van de handelspartners kan bezwaarlijk slecht worden genoemd. 

Stijgende handel zorgt voor stijgende exportinkomsten. Hierdoor heeft Angola een 

overschot op de lopende rekening en kon het land op korte tijd de begrotingsschuld 

afbouwen. De inkomsten kunnen ze opnieuw investeren in de economie om 
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backward linkages te creëren en de niet-olie sectoren tot ontwikkeling te brengen. 

Opnieuw spelen beslissingen van de regering een belangrijke rol. De komende jaren 

zullen moeten uitwijzen welke richting de regering uitgaat.  

Vervolgens is de toename van kapitaalstromen naar Angola ook een positieve 

evolutie. Toenemende concurrentie op de Angolese markt kan leiden tot meer 

efficiëntie. Investeringen in de naoorlogse economie zijn nodig. Naast investeringen 

vloeit ook heel wat ontwikkelingshulp van niet-Westerse donoren naar Angola, meer 

bepaald van Brazilië, China, Cuba, Israël, Korea, Koeweit, Rusland en de Verenigde 

Arabische Emiraten (Kragelund, 2008). Deze hulp is echter vaak gebonden en 

gericht op het vergemakkelijken van handel en het winnen aan politieke invloed. Het 

is naïef om te denken dat deze nieuwe investeringen en ontwikkelingshulp enkel de 

Afrikaanse bevolking ten goede komt: uiteraard winnen de donorlanden en soms de 

heersende elites hier ook bij, zeker als deze hulp niet transparant is (Kragelund, 

2008). Anderzijds betekent het een nieuwe bron van inkomsten voor een land dat 

wegens slecht bestuur heel vaak minder ontwikkelingshulp krijgt van de DAC-

donoren.  

De toenemende interesse van ontwikkelingslanden is voor Angola een stimulans om 

zich te re-integreren in de wereldeconomie. Het gevaar dat één buitenlandse staat te 

dominant wordt  is klein, gezien heel veel groeilanden een aandeel hebben in het 

land. 
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Conclusie 

 
 

“[…] globalization naturally makes us see the need to 
diversify international relations and to accept the principle of competition, which 
has in a dynamic manner, replaced the petrified concept of zones of influence that 

used to characterize the world.” 
(José Eduardo dos Santos, 10 januari 2008) 

 

De Europese koloniale machten en de Verenigde Staten zijn hun traditionele 

invloedszone in Afrika kwijt: zoveel is zeker. De aanwezigheid van China, India en 

Brazilië is in haast elk Afrikaans land voelbaar en hun invloed zal de komende jaren 

enkel maar stijgen. De intrede van deze landen steunt op drie belangrijke pilaren. 

Toegang tot de minerale rijkdom en strategische grondstoffen van Afrikaanse landen 

staat op nummer een. De import van emerging economies is zeer sterk 

geconcentreerd in grondstofrijke Afrikaanse landen. De toenemende Afrikaanse 

vraag naar goedkope consumptiegoederen biedt een tweede verklaring. De export 

uit deze landen naar Afrikaanse markten stijgt haast even sterk als de import. De 

handelsbalans is min of meer in evenwicht. Hoewel deze landen officieel tot de groep 

Derde Wereldlanden behoren, gedragen ze zich de facto als ontwikkelde landen in 

hun economische expansie: de Westerse methodes en standaarden blijven de basis 

en worden ingekleurd door landspecifieke elementen. China is het eerste land dat 

het Westerse economische monopolie op het Afrikaanse continent gebroken heeft. 

Dit kon enkel door een alomvattend beleid dat diplomatieke instrumenten combineert 

met sterke investeringen en ontwikkelingshulp. China smeedt vaak op bilaterale 

basis banden met Afrika. Dit laat de Chinese regering, die zeer sterk betrokken bij 
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het proces is, toe om persoonlijke banden aan te knopen met Afrikaanse leiders. Er 

zijn heel wat gelijkenissen tussen de Indische en Chinese betrokkenheid op het 

Afrikaanse continent, maar in tegenstelling tot het alomtegenwoordige China heeft 

India voorlopig enkel voet aan wal in een aantal oliestaten en de landen die grenzen 

aan de Indische Oceaan.  India is dan ook iets later aan haar Afrikaanse opmars 

begonnen. Hoedanook zijn de Indiase firma’s vaak beter ingebed in de Afrikaanse 

economie, te wijten aan een omvangrijke Indiase diaspora. Brazilië, tenslotte, heeft 

historische, culturele en taalkundige banden met een aantal Afrikaanse naties en 

speelt deze troeven uit. Toch ligt ook de Braziliaanse aanwezigheid in lijn met het 

globale kapitalisme. De goederen- en kapitaalstromen zullen de komende jaren enkel 

maar intensifiëren.  

Een derde motief is niet echt economisch, maar eerder politiek-ideologisch. Wat al 

deze nieuwe spelers op Afrikaanse bodem gemeen hebben, is dat ze een alternatief 

willen bieden voor het Westerse ontwikkelingsmodel. Sinds het einde van de Koude 

Oorlog koppelt het Westen handel en ontwikkelingshulp aan een aantal normen en 

standaarden omtrent democratie en markteconomie. China, India en Brazilië blijven 

neutraal en ongebonden tegen elk politiek regime. Bilaterale leningen, 

ontwikkelingshulp gekoppeld aan handel of investeringen en symbolische diplomatie 

spelen een des te belangrijkere rol. Westerse landen zijn bezorgd om deze hulp en 

legitimatie aan regimes die zij niet steunen.  De nieuwe landen hollen de traditionele 

invloed en controle over het binnenlands beleid van schuldlanden van de 

Internationale Financiële Instellingen uit. We kunnen niet ontkennen dat China, India 
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en Brazilië lagere ethische en milieustandaarden hanteren dan het Westen. Het 

opleggen van de dominante Westerse ideeën over politiek en economie aan Afrika is 

niet meer zo vanzelfsprekend. Plots krijgen de EU en de OESO concurrentie van 

landen die economische samenwerking en ontwikkeling anders benaderen. Het 

verdwijnen van onze traditionele invloedszones gaat dan ook niet zonder de nodige 

ophef. In feite kadert dit in het ruimere debat van de opkomst van de BRICS. Toch 

moeten we durven onze Eurocentralistische visie loslaten en openstaan voor de 

mogelijkheden die groei-economieën kunnen bieden voor de Afrikaanse ontwikkeling 

en haar inschakeling in de wereldeconomie. Europa gedraagt zich heus niet altijd als 

een Grote Vriendelijke Reus ten opzichte van Afrika en evenmin is de opkomst van 

China, India en Brazilië een constante bedreiging voor de ontwikkeling van het 

continent, integendeel. De Europese Unie en zeker de Verenigde Staten dwingen 

Afrika eveneens in haar rol als grondstoffenexporteur. Stijgende handel betekent in 

elk geval stijgende inkomsten voor een land. Ook andere sectoren floreren dankzij 

inkomsten uit grondstoffen. De regering in Luanda zette onlangs een Angolese 

Ontwikkelingsbank op, die een fonds voor sociale projecten beheert dat gespijsd 

wordt met 5 procent van de Angolese olie-inkomsten. De extra exportinkomsten 

kunnen ontwikkelingslanden ook gebruiken om hun economieën te diversifiëren. Een 

gediversifieerde economie maakt hen minder afhankelijk van de volatiele 

wereldprijzen van grondstoffen. Het stijgend buitenlands kapitaal kan Afrika verder 

aansporen om een proactief beleid te voeren en op die manier investeringen in 

infrastructuur en industrie aan te trekken, wat de integratie in de wereldeconomie 
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enkel maar ten goede komt. De goedkope import uit groeilanden is een voordeel 

voor de consument en zorgt voor lage inflatie. Hier verwijzen we naar de groeiende 

rol van Zuid-Korea als importeur. Vervolgens impliceert meer concurrentie ook meer 

efficiëntie. Uiteraard bestaat het gevaar dat Chinese goederen de Afrikaanse markt 

zullen overspoelen en lokale productie in de kiem smoren. Maar zonder dit argument 

als rechtvaardiging te willen gebruiken, maken Amerikaanse en Europese bedrijven 

zich zeker niet minder schuldig aan dumping.  Een doeltreffend handelsbeleid kan 

hieraan trachten tegemoet te komen. Voor heel wat Afrikaanse landen bieden de 

economische samenwerking, de ontwikkelingshulp, de zachte leningen en de 

goedkope importproducten een kans die met beide handen gegrepen wordt. Onze 

casestudie Angola heeft aangetoond dat net de tussenkomst van emerging 

economies – en dan vooral de omvangrijke kredieten uit China – hebben gezorgd 

voor een snelle en diepgaande wederopbouw van de Angolese economische 

infrastructuur. China is het enige land dat zo’n reusachtige investering in de 

wederopbouw van de Angolese economie heeft gemaakt terwijl geen enkel ander 

land dit aandurfde. Ook vanuit Brazilië en een aantal andere ontwikkelingslanden 

kwamen serieuze kapitaalstromen. Deze landen boden de Angolese regering een 

alternatief voor de lening - gekoppeld politieke en economische hervormingen - die 

het IMF het land aanbood. Op deze manier bekwam de Angolese regering niet enkel 

een lening tegen zachte voorwaarden maar ook economische zelfbeschikking. En 

neen, die regering niet altijd transparant in het management van de natuurlijke 

rijkdommen van het land. Men zou kunnen oordelen dat het Westen en de IFI dit 
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slecht beheer kunnen tegengaan, maar de kredietlijnen uit Europa waren bijlange 

niet zo omvangrijk als de Chinese of Braziliaanse en de onderhandelingen met het 

IMF verliepen stroef. Als de emerging economies niet waren tussengekomen, had 

Angola geen zo’n grote reële groei gekend de afgelopen jaren en was de 

economische infrastructuur nog niet zo vergevorderd als nu. Men mag het 

Afrikabeleid van China overigens heus niet zo zwart-wit zien: ondanks de ‘goede 

relaties’ met het regime in Soedan heeft de Volksrepubliek haar veto niet gebruikt om 

VN-troepen toe te laten op het grondgebied. En Mugabe mag dan wel verklaren dat 

hij een Look East politiek voert, qua handel, investeringen of ontwikkelingshulp is 

Zimbabwe onbeduidend. Als dankzij inmenging van groeilanden het ontwikkelingspeil 

in Angola kan stijgen, zal dit wellicht gepaard gaan met meer politieke betrokkenheid 

en meer vraag naar transparantie en democratisering vanuit de basis. Bovendien is 

het niet zo dat Angola de internationale gemeenschap de rug toekeert, integendeel: 

Angola wil graag een grotere rol spelen in de wereld.   

In meerdere opzichten hebben China, India, Brazilië en andere groeilanden een 

leemte van het Westen en de Internationale Financiële Instellingen kunnen vullen. 

We durven zelfs stellen dat deze landen in Angola meer hebben betekend dan het 

Westen en de Internationale Financiële Instellingen in termen van economische 

ontwikkeling en armoedebestrijding. Uiteraard is verder onderzoek nodig om 

dergelijke stelling te veralgemenen naar andere landen. De toenemende 

economische interdependentie tussen Sub-Sahara Afrika (SSA) en emerging 

economies draagt in elk geval bij tot een grotere Afrikaanse rol in de globale handel 
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en investeringen. Dit kan de economische groei enkel maar stimuleren. We wachten 

hoopvol de volgende stappen van de Angolese regering af.  
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