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1  I N L E I D I N G  

“Between 1987 and 1998 the share of the population in developing and transition 
economies living on less than $1 a day fell from 28 percent to 24 percent. [...] 
Because of population growth, the number of people in poverty hardly changed” 

(World Bank, 2000, p. 21) 

“Over the 20 year period, we find that the percentage of the population of the 
developing world living below $1 per day was almost halved, falling from 40% to 
21% over 1981-2001.[...] The number of poor fell by 390 million, from 1.5 billion 
in 1981.” 

(Chen and Ravallion, 2004, p. 15-16) 

“Poverty [...] declined at a faster pace than at any time in world history. Using the 
popular $1-a-day poverty line, the percentage of poor people in the developing 
world declined by 25 percentage points from 1985 to 2000 – from 37.4 to 13.1 
percent.” 

(Bhalla, 2002, p.2) 

“The $1/day poverty rate has fallen from 20% to 5% over the last twenty five 
years. The $2/day rate has fallen from 44% to 18%. there are between 300 and 500 
million less poor people in 1998 than there were in the 70s. All [income inequality] 
indexes show a reduction in global income inequality between 1980 and 1998.” 

(Sala-i-Martin, 2002) 

“The income gap between the fifth of the world’s people living in the richest 
countries and the fifth in the poorest was 74 to 1 in 1997, up from 60 to 1 in 1990 
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and 30 to 1 in 1960. In the nineteenth century, too, inequality grew rapidly during 
the last three decades, in an era of rapid global integration: the income gap between 
the top and bottom countries increased from 3 to 1 in 1820 to 7 to 1 in 1870 and 11 
to 1 in 1913.” 

(Human Development Report, 1999, p.3) 

“World income inequality is very high. [...] World inequality has increased from a 
Gini of 62.8 in 1988 to 66.0 in 1993. This is a very fast increase. [...] The bottom 
5% of the world grew poorer, as their real incomes decreased between 1988 and 
1993 by ¼, while the richest quintile grew richer. It gained 12% in real terms, that 
is its income grew more than twice as much as mean world income (5.7%). [...] The 
ratio between average income of the world top 5% and world bottom 5% increased 
from 78 to 1 in 1988, to 114 to 1 in 1993.” 

(Milanovic, 2002, p.88-89) 

Zijn ongelijkheid en armoede in de wereld nu toegenomen of afgenomen? Boven-
staande citaten tonen aan dat het antwoord op deze vraag niet eenduidig is. In deze 
tekst leggen we uit waarom. 

Dat de vraag relevant is hoeft geen betoog. Veel mensen – waaronder beleidsmakers 
- zijn bezorgd over de armzalige levensomstandigheden waarin honderden miljoenen 
van onze tijdgenoten leven, over het contrast met de welvaart in sommige andere 
delen van de wereld, en over de eventuele groter wordende scheefheid in de verdeling 
van deze welvaart op wereldvlak. Ze willen dus “weten” hoe het gesteld is met de 
evolutie van armoede en/of ongelijkheid op wereldvlak omwille van een morele 
bewogenheid.  

Toch gaan we er in deze tekst van uit dat het verschil in de hierboven vermelde 
uitspraken niet in de eerste plaats te maken heeft met een verschil in bewogenheid. 
Bovenstaande uitspraken komen van hetzij wetenschappers, hetzij beleidsmensen of 
actievoerders die niet wetens en willens gegevens vervalsen, of moedwillig een 
gebrekkige, laat staan verkeerde, methode gebruiken. Allen proberen ze zo goed 
mogelijk, op het eerste zicht eenvoudige, vragen te beantwoorden: hoeveel armoede is 
er in de wereld? Hoe ongelijk is de verdeling van de welvaart op wereldvlak? Nemen 
armoede en ongelijkheid toe of af? Alleen lijken sommige deelnemers aan het debat te 
veronderstellen dat een eenvoudige vraag ook altijd een eenvoudig en éénduidig 
antwoord moet krijgen. Dat dit niet altijd het geval is, of toch zeker niet in de mate die 
door sommigen verwacht wordt, zullen we in deze lezing proberen aan te tonen. 

Ten eerste is er het dataprobleem. Enerzijds is de nood aan gegevens, nodig om een 
inkomensverdeling op te stellen op wereldvlak, immens, en het probleem van de 
vergelijkbaarheid ervan door tijd en ruimte niet te onderschatten. Anderzijds is de 
beschikbaarheid van data nooit groter geweest dan vandaag. 1 Dat dit ruimer aanbod 
van gegevens niet heeft geleid tot een transparanter antwoord op de gestelde vraag, 
maar tot de hierboven beschreven controverse, lijkt dan ook paradoxaal. We betogen in 
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deze tekst dat dit, ten tweede, te maken heeft met het feit dat zowel de vraag zélf, als 
de meetmethodologie belangrijke normatieve aspecten bevatten.2 

De concepten “armoede” en “ongelijkheid” zijn inderdaad niet waardenvrij. 
Verschillende deelnemers aan het debat verstaan er verschillende zaken onder. We 
zullen aantonen dat dit meningsverschil op zijn minst een deel van de controverse kan 
verklaren. Maar daarenboven hebben zowel armoede als ongelijkheid te maken met 
wat we statistisch een “verdeling” noemen. Dat betekent dat we geen genoegen nemen 
met, bvb., het gemiddelde inkomen in een populatie. We willen een beschrijving geven 
van het inkomen van alle individuen in die populatie. Dit kan natuurlijk niet via een 
opsomming van al deze inkomens, maar gebeurt b.m.v. kengetallen die de verdeling 
samenvatten. Economen noemen dit ongelijkheids- of armoedemaatstaven. Welnu, ook 
de constructie van deze kengetallen zelf is onvermijdelijk voor een deel een waarde-
gebonden oefening. In de vakliteratuur betreffende deze maatstaven wordt dit 
normatieve element trouwens al lang niet meer als een nadeel, maar eerder als een 
voordeel geïnterpreteerd.3 Het laat immers toe de normatieve input in de 
meetprocedure te expliciteren. Alleen betekent het dat “weten” meer is dan “meten” 
alleen. Zelfs als we met exact dezelfde gegevens werken, en hetzelfde, duidelijk 
vastgelegde concept hanteren, dan nog zijn er verschillende manieren om een volledige 
verdeling samen te vatten. De keuze hierin beïnvloedt onvermijdelijk het resultaat. 

We beginnen de uiteenzetting in paragraaf 2 met een uitklaring van de concepten 
“armoede” en “ongelijkheid”. Wat is het verschil tussen beide? Zijn er eventueel raak-
punten? Welke gegevens hebben we nodig om de concepten in te vullen, en een 
antwoord te geven op de vraag hoe de welvaart verdeeld is tussen alle inwoners van 
de wereld. Waar zitten de normatieve elementen in de meetprocedure? In paragraaf 3 
en 4 bekijken we dan achtereenvolgens recente wetenschappelijke resultaten over de 
evolutie van de wereldongelijkheid (paragraaf 3) en wereldarmoede (paragraaf 4). De 
klemtoon zal daarbij telkens liggen op de poging om de oorzaken van eventueel 
verschillende conclusies te achterhalen. Paragraaf 5 concludeert. 

De analyse in deze tekst is ook relevant voor discussies over de relatie tussen 
globalisering en ongelijkheid, of tussen armoede en economische groei. Toch komen 
deze onderwerpen hier niet aan bod.4 Evenmin behandelen we de vraag of 
ongelijkheid en armoede al dan niet hinderende factoren zijn om economische groei te 
realiseren. We beperken ons tot het eerste deel van de oefening: àls we willen weten of 
de groei op wereldvlak of de globalisering ook de ongelijkheid en/of de armoede 
verminderen, laat ons dan beginnen met te proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te 
krijgen van de ongelijkheid en armoede. 



 4

2 O N G E L I J K H E I D  E N  A R M O E D E :  C O N C E P T U E L E  G E L I J K E N I S S E N  E N  
V E R S C H I L L E N  

In de citaten op p. 1 en 2 worden – door de ene al slordiger dan door de andere - 
twee begrippen door elkaar gebruikt: “ongelijkheid” en “armoede”. Zijn dit 
verschillende concepten? Of hebben ze (veel) met elkaar te maken? 

DE GROOTTE V AN DE TAAR T EN DE VERDELING ERV AN Z IJN VERSCHILLENDE Z AKEN 

 Zowel het begrip “armoede” als het begrip “ongelijkheid” verwijzen naar wat we 
een “verdeling” noemen: de beschrijving van de verschillende waarden die de groot-
heid “welvaart” of “levensstandaard” aanneemt voor de verschillende individuen in 
een samenleving.5 De meest gebruikte maatstaf voor de totale welvaart in een 
samenleving is het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als som van alle inkomens in een 
land beschrijft het de grootte van de taart en veegt alle informatie over de verdeling 
van de taart uit. Hoeveel mensen onder een bepaalde drempel vallen, en hoe de taart 
verdeeld is weten we niet. Als we geïnteresseerd zijn in ongelijkheid en armoede 
tussen of van individuen, dan is het BBP - hoe relevant ook in vele andere opzichten - 
een valse start. 

De gegevens die we nodig hebben voor verdelingsanalyse, zijn gegevens over de 
welvaart van de individuen in een samenleving. Economen spreken hier van microdata, een 
term die we ook verder gaan hanteren. Dit impliceert twee zaken: a) de gegevens zijn 
veel moeilijker te verzamelen, en b) om de verdeling te kunnen beschrijven dienen we 
ze toch opnieuw te “aggregeren”. Op dit laatste punt komen we verder terug. Eerst 
bespreken we de benodigde gegevens zelf. 

DE NOOD AAN MICROD AT A 

Om een idee te krijgen over de verdeling van het BBP wordt traditioneel een beroep 
gedaan op enquêtes bij een representatief staal van de bevolking. Daarin worden 
inkomen, consumptie, en tal van relevante karakteristieken geregistreerd voor enkele 
duizenden gezinnen. Zelfs in rijke landen (zoals België) verloopt het verzamelen van 
die gegevens niet altijd van een leien dakje. In elk geval is het opzetten van die 
bevragingen duur, wat, in tegenstelling tot de Nationale Rekeningen die ons minstens 
jaarlijks, en in vele gevallen ook per kwartaal, een schatting van het BBP geven, vaak 
tot grote tijdshiaten leidt tussen opeenvolgende enquêtes.6 Het opzetten van deze 
bevragingen in ontwikkelingslanden in moeilijk bereikbare gebieden met een vaak 
grotendeels analfabete bevolking, is zeker niet eenvoudiger. Toch is dit de onvermijde-
lijke piste willen we op een ernstige manier over de wereldarmoede en/of –verdeling 
van welvaart tussen alle inwoners van de wereld spreken. 
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In veel ontwikkelingslanden was van dergelijke bevragingen tot voor een twintigtal 
jaar nauwelijks sprake. Het is o.a. dank zij een forse inspanning van de Wereldbank 
met haar programma “Living Standard Measurement Surveys” dat we sinds een 
vijftiental jaar over kwalitatief behoorlijke survey-informatie beschikken. In veel 
studies die we hierna bespreken, zeker deze van de Wereldbank, wordt gebruik 
gemaakt van deze tamelijk recente microdatasets.7 

Bij ontstentenis van deze microgegevens op wereldniveau werd lange tijd (en wordt 
nog steeds door sommige auteurs) gekozen voor tussenwegen.8 Immers, de schatting 
van het BBP per land voor de reeds vroeg gestandaardiseerde Nationale Rekeningen, 
werd veel vroeger gerealiseerd dan het opzetten van de veel moeilijker surveys. Zoals 
we verder gaan zien is het gebruik van deze BBP per capita maatstaf om de ongelijk-
heid in de wereld te beschrijven niet zelden oorzaak van verwarring. 

ARMOEDE FOCUST OP DE ONDERSTE ST AAR T VAN DE VERDELING 

Zijn zowel “armoede” als “ongelijkheid” onlosmakelijk verbonden met de verdeling 
van de welvaart over de individuen in een samenleving, toch belichten ze twee 
duidelijk verschillende aspecten van die verdeling. Het is vreemd dat in het publieke 
debat over de wereldongelijkheid en –armoede de twee zo vaak slordig door elkaar 
worden gebruikt. 

Wanneer we over armoede spreken, dan bedoelen we dat iemand beneden een 
bepaalde minimumnorm valt. Iemand is arm als hij of zij deze norm niet haalt, en de 
eenvoudigste armoedemaatstaf telt gewoon hoeveel individuen in de samenleving 
onder de drempel vallen. Dat betekent dat we met het begrip “armoede” focussen op 
een specifiek deel van de verdeling: de onderste staart. De hoogte van de 
“armoedelijn” bepaalt welk deel van de verdeling we bekijken. 

Bij “ongelijkheid” daarentegen focussen we op de volledige verdeling. Het concept 
is essentieel “relatief”. Daarmee bedoelen we dat het “vergelijkend” is: we berekenen 
bijvoorbeeld de spreiding van alle inkomens, of vatten alle onderlinge afstanden van 
de inkomens tot elkaar samen. 

Het verschil tussen de twee komt duidelijk tot uiting in de mogelijkheid dat we een 
zeer gelijke verdeling kunnen hebben waarin iedereen arm is. Of economische groei 
kan de armoede doen afnemen en tezelfdertijd de ongelijkheid doen toenemen. 

METEN WORDT SLECHTS  WETEN AL S METEN MEER IS  D AN METEN 

Dit brengt ons bij het laatste punt: zowel de bepaling van de armoedelijn, de manier 
waarop we de situatie van de armen samenvatten (is enkel tellen voldoende?), als het 
samenvatten van de ongelijkheid bevatten belangrijke normatieve elementen. 
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Armoede 

Wat armoede betreft liggen de normatieve elementen alvast voor het grijpen. De 
dimensie waarover we armoede meten kan enkel normatief ingevuld worden (zie 
voetnoot 5). Maar ook als we het eens zijn over wat we onder levensstandaard verstaan 
en hoe we die meten, blijft het vastleggen van de hoogte van de armoedelijn al 
evenzeer normatief. 

Meestal wordt de armoedelijn vastgelegd door de minimumuitgaven te berekenen 
voor een vooraf bepaalde korf van goederen. Wie minder kan uitgeven dan dit 
minimum wordt als arm beschouwd. De schatting van de kosten voor deze minimale 
korf gebeurt aan de hand van prijzen die op dat tijdstip en die plaats van kracht zijn. 
Door rekening te houden met de geldende prijzen wordt de armoedelijn bijgevolg in 
reële termen gedefinieerd. 

Wat minder vanzelfsprekend is, is het beslechten van een zeer oude discussie of de 
korf zelf, en derhalve de armoedelijn, absoluut dan wel relatief moet zijn. Een relatieve 
armoedelijn gaat er vanuit dat de minimumnorm mee varieert met, bvb., het 
gemiddelde welvaartsniveau van een samenleving. Dat betekent dat de korf doorheen 
tijd en ruimte wordt aangepast aan veranderingen van of verschillen in het 
welvaartsniveau. In rijkere westerse landen zal de minimumkorf, naast voeding, 
kleding en wonen, misschien ook zaken bevatten als telecommunicatie, culturele 
participatie, of andere zaken die die in een arm land niet noodzakelijk als “minimaal” 
beschouwd worden. De armoedelijn die door Eurostat en OECD gehanteerd wordt, 
50% van het mediane of gemiddelde inkomen van een land, is een voorbeeld van 
dergelijke relatieve armoedelijn (zie bvb. Atkinson et al., 1995). Ook de Wereldbank 
stelde bij een vergelijking van de nationaal gehanteerde armoedelijnen van tientallen 
landen vast dat de armoedelijn, in reële termen, inderdaad afhangt van het 
welvaartsniveau van het land, en derhalve relatief is (zie Ravallion, Datt enVan De 
Walle, 1991). 

Een absolute armoedelijn daarentegen definieert de minimumnorm als een vaste, 
onveranderde korf. De door de Wereldbank vaak gehanteerde 1 dollar per dag 
armoedelijn is bedoeld als een absolute armoedelijn op wereldvlak. Ze werd bekomen 
door het gemiddelde te nemen van de nationale armoedelijnen van de allerarmste 
landen (Ravallion et al. 1991). Dit is een uiterst lage armoedelijn en dat beseffen ook de 
onderzoekers van de Wereldbank. In paragraaf 4 geven we daarom ook resultaten met 
een hogere absolute armoedelijn. Dat die resultaten verschillend zijn kan niet verbazen, 
maar wordt opvallend weinig voor het voetlicht gebracht.9 

Een laatste normatief element bij armoedemeting, betreft de keuze van de armoede-
index. Het lijkt vanzelfsprekend in de eerste plaats te tellen hoeveel mensen onder een 
vooraf bepaalde grens vallen. Economen noemen dit de “headcount index”. De vraag 
is echter of dit voldoende is als maatstaf voor het fenomeen armoede. In elk geval gaat 
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deze eenvoudige index voorbij aan het feit dat armen minder arm kunnen worden, 
zonder daarbij de armoedegrens te overschrijden. Om armoede op een vollediger 
manier te meten moeten we misschien ook rekening houden met de “intensiteit” van 
de armoede (de zgn. “povertygap”)? In de theoretische literatuur zijn de laatste jaren 
steeds meer gesofisticeerde indices ontwikkeld die met deze intensiteit, of bijvoorbeeld 
ook met de ongelijkheid onder de armen, rekening houden. Wederom is niet 
gegarandeerd dat al deze indices een eenduidig verhaal vertellen over de evolutie van 
de wereldarmoede. In de relevante literatuur over wereldarmoede wordt - jammer 
genoeg – meestal enkel met een headcount index gewerkt. Daarom laten we de 
mogelijke divergentie in resultaten t.g.v. het gebruik van verschillende indices, 
onbesproken in deze tekst. 

Ongelijkheid 

Ook de meting van ongelijkheid bevat belangrijke normatieve elementen. Geen 
enkele beleidsmaker vindt het immers interessant om een CD-Rom te krijgen met een 
opsomming van de 6 miljard welvaartsniveaus op wereldvlak. Hij wil een maatstaf die 
de ongelijkheid van die verdeling samenvat. Welnu, de aggregatie-procedure zelf, of 
de constructie van zo een index, kan nooit buiten belangrijke normatieve input. Dit kan 
verrassend klinken. Vertelt de intuïtie ons immers niet onmiddellijk dat een verdeling 
van een som van 20 als (10,10) een gelijke verdeling is, en als (0,20) een zeer ongelijke? 
Ongetwijfeld. Maar die intuïtie is misleidend of weinig zeggend als er meer dan 
2 personen zijn en/of de te verdelen som verandert. We geven enkele voorbeelden van 
een verdeling over 5 individuen in tabel 1. 

TABEL 1: VIJF MOGELIJKE VERDELINGEN OVER 5 PERSONEN 

Persoon 
Verdeling Te verdelen som 

1 2 3 4 5 

gelijk 20 4 4 4 4 4 
A 20 1 3 4 6 6 
B 20 1 3 4 5 7 
C 20 2 2 4 6 6 
D 20 2 2 3 6 7 
E 30 1,5 4,5 6 9 9 
F 30 3 5 6 8 8 

Dat we verdeling A ongelijk noemen is vanzelfsprekend als we ze vergelijken met 
de gelijke verdeling in de eerste rij van de tabel. Hetzelfde geldt voor de verdeling in 
rij B. Maar de relevante, en veel moeilijker, vraag is of verdeling B meer of minder 
ongelijk is dan verdeling A. Veel mensen zullen hier ja op antwoorden, want het rijkste 
individu (nr. 5) wordt nóg rijker, en dat ten koste van iemand die minder rijk was. 
Maar vinden we ook verdeling C, waarin de tweede armste iets afgeeft ten voordele 
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van de allerarmste gelijker dan A? En gelijker dan B? Alle courant gebruikte 
maatstaven (zoals de Gini, de Theil- of de Atkinson-maatstaf) gaan ervan uit dat een 
herverdeling van inkomen van rijk naar arm de ongelijkheid verkleint. Maar de 
verschillende maatstaven beoordelen deze inkomenstransfers verschillend naarmate ze 
zich voordoen op andere plaatsen in de verdeling. Sommige maatstaven zijn vooral 
gevoelig voor veranderingen onderaan de verdeling, andere voor veranderingen meer 
in het midden of in de top van de verdeling. 

Nog moeilijker wordt het met verdeling D, want daar verandert het inkomen van 4 
van de 5 individuen. Helemaal complex  wordt het als we ook de grootte van de taart 
veranderen. Rij E en F verdelen een som van 30 i.p.v. 20, wat een groei van 50% 
inhoudt. De vraag is in welke verdeling we de ongelijkheid, in het licht van de 
oorspronkelijke verdeling A, constant hebben gehouden. Eén mogelijkheid bestaat erin 
de onveranderde ongelijkheid te bepalen als deze waarbij alle inkomensposities 
evenredig delen in de groei. Dat betekent dat alle inkomens er met 50% op 
vooruitgaan. In vergelijking met verdeling A beschrijft verdeling E dit geval. De 
verhoudingen tussen de inkomens zijn ongewijzigd (bvb. het inkomen van de rijkste is 
6 keer zo hoog als dat van de armste). De absolute afstanden tussen de inkomens 
nemen echter wel toe. Vóór de groei was de kloof tussen de armste en de rijkste 
5 eenheden (6-1). Na de proportionele groei is die kloof toegenomen tot 7,5 (9-1,5). 
Verdeling F illustreert de tweede mogelijkheid. We hebben de inkomenstoename van 
10 eenheden niet proportioneel, maar absoluut gelijk verdeeld. Elk individu krijgt 
2 eenheden bij. In dit geval blijven de absolute afstanden tussen de inkomens 
ongewijzigd (de kloof tussen armste en rijkste blijft 5). Maar de verhoudingen tussen 
rijk en arm verkleinen (rijkste/armste is nu 8/3 of 2,6 ipv 6 voorheen). 

Of we verdeling E, dan wel verdeling F even ongelijk vinden als verdeling A is geen 
zaak van “correct” of “verkeerd”, maar een voorbeeld van wat we hierboven de 
“normatieve” input in ongelijkheidsmeting genoemd hebben. De batterij ongelijkheids-
maatstaven waarover we beschikken is juist zo uitgebreid omdat ze een breed gamma 
aan normatieve uitgangspunten incorporeren. In de praktijk wordt weliswaar bijna 
altijd met “schaal-invariante maatstaven” gewerkt, waarbij de ongelijkheid dezelfde 
blijft bij relatieve veranderingen in alle inkomensposities (bvb. Gini, Theil- en 
Atkinson-maatstaf). Maar er zijn ook “absolute” maatstaven, waarbij de ongelijkheid 
dezelfde blijft bij gelijke absolute veranderingen in alle inkomensposities. We geven 
een voorbeeld van het verschil in de “absolute” en “relatieve” Gini ongelijkheids-
maataf in de volgende paragraaf. 

Een deel van de meningsverschillen in de uitspraken hierboven zijn dus 
ongetwijfeld te herleiden tot verschillen in de normatieve uitgangspunten. Het lijkt me 
niet denkbeeldig dat op zijn minst een deel van het andersglobalistische discours 
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impliciet uitgaat van de absolute verschillen in de welvaartsniveaus tussen landen. Als 
onderzoekers dan uitsluitend resultaten publiceren met schaal-invariante maatstaven 
wordt er natuurlijk naast elkaar gepraat. 

3 O N G E L I J K H E I D  O P  W E R E L D V L AK  

EEN V ALSE ST AR T:  CONVERGENTIE OF DIVERGENTIE TU SSEN L ANDEN 

Gegevens over het BBP per capita zijn relatief gemakkelijk ter beschikking over vrij 
lange periodes. Bovendien wordt door onderzoekers of internationale instellingen 
zoals IMF en Wereldbank veel moeite gedaan om de BBP’s in lokale munt om te zetten 
naar een eenheid die dezelfde koopkracht weerspiegelt over de tijd, en doorheen de 
verschillende landen. Een Chinese yuang van 1983 is immers niet direct vergelijkbaar 
met een dollar van 1996 of een euro van 1999. Om het nominale BBP in lokale munt om 
te zetten in vergelijkbare koopkracht worden twee aanpassingen doorgevoerd: a) het 
BBP wordt uitgedrukt in prijzen van een basisjaar om de inflatie over de jaren heen te 
neutraliseren, en b) alle BBP’s in constante prijzen worden uitgedrukt in een zelfde 
munteenheid, in de praktijk de dollar. 

De tweede stap is niet vanzelfsprekend. Immers, de feitelijke wisselkoers gebruiken 
voor de omzetting van het BBP in lokale munt naar bvb. de dollar, leidt niet 
noodzakelijk tot gelijke koopkracht van een dollar van het Chinese BBP en een dollar 
van het Belgische BBP. De prijsverschillen tussen China en België worden meestal niet 
voldoende accuraat weerspiegeld in de feitelijke wisselkoers. Daarom construeert men 
hypothetische wisselkoersen die juist als doel hebben deze koopkrachtequivalentie uit 
te drukken: de “Purchasing Power Parity” wisselkoersen (PPP’s) of “wisselkoersen met 
behoud van koopkrachtpariteiten”. Deze PPP’s zijn cruciaal voor veel van de bereikte 
resultaten en vormen het onderwerp van heel wat controverse. 

Gegeven de beschikbaarheid van het BBP per capita als welvaartsmaatstaf bestaat 
een eerste optie erin zich de wereld voor te stellen als de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties: een “samenleving” met evenveel leden als er landen zijn. De 
welvaart van elk lid van deze wereldsamenleving is het BBP per capita van het 
desbetreffende land. Voor deze constructie van de verdeling van het inkomen hebben 
we slechts iets meer dan 200 cijfers nodig voor elk jaar. 

Deze gegevens laten ons toe de verhouding te berekenen tussen het BBP per capita 
van, bijvoorbeeld, de 20% rijkste en de 20% armste landen in de wereld. Het is deze 
verhouding die vaak door critici van het globaliseringsproces gehanteerd wordt (zie 
het citaat uit het UNDP-rapport op p. 2). Bemerk dat dit trouwens een zeer ruwe 



 10

ongelijkheidsmaatstaf is, aangezien hij volledig ongevoelig is voor elke verandering in 
de verdeling die niet de buitenste 20%-staarten affecteert.10 

Zoals we kunnen vaststellen a.h.v. de volle lijn in Figuur 1, is de verhouding tussen 
het inkomen van de rijkste en de armste landen gestegen van 17 in 1975 naar 24,4 in 
1999. Bemerk dat dit heel wat minder is dan gesuggereerd wordt door de quote uit het 
UNDP-rapport op p. 2. Dit kan te maken hebben met het gehanteerde BBP-concept, of 
met de landenselectie.11 De belangrijkste vraag lijkt echter niet de omvang van de 
stijging te zijn, maar wel of deze berekening een weergave is van de evolutie in de 
wereldongelijkheid, begrepen als de ongelijkheid tussen alle inwoners van de wereld.  

Het antwoord op deze vraag is duidelijk negatief. Immers: een vector met enkel de 
BBP’s per capita voor de ongeveer 200 landen in de wereld versluiert twee belangrijke 
aspecten van een verdeling van het wereldinkomen: a) dat de verschillende landen een 
zeer verschillende bevolkingsomvang hebben, en b) dat binnen een land de verdeling 
van het nationale BBP ongelijk kan zijn. 

FIGUUR 1:  VERHOUDING TUSSEN GEMIDDELDE 
INKOMEN VAN 20% RIJKSTE(N) EN 20% 
ARMSTE(N) IN DE WERELD 1975-99 

FIGUUR 2:  DE RELATIEVE GINI VOOR DE VERDELING 
VAN HET BBP PER CAPITA 1975-99 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van de World Development Indicators, 2003 

MENSEN I .P.V.  L ANDEN 

Een analyse van convergentie of divergentie van het BBP per capita zoals in de 
vorige paragraaf is ongetwijfeld zinvol als we willen we weten of de kloof tussen arme 
en rijke landen vergroot of verkleint. Maar voor de ongelijkheid in welvaartsniveaus 
tussen de wereldburgers lijkt het vreemd dat we vergeten dat er tegenover elke Belg 
ongeveer 125 Chinezen staan (China had in 1999 ongeveer 1,3 miljard inwoners). 
Daarom voeren we een eenvoudige aanpassing door, maar wel met drastische 
gevolgen. We veronderstellen daarbij dat alle inwoners van een land in gelijke mate 
delen in de welvaart van het land. Dat betekent dat we de individuele 
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welvaartsniveaus benaderen door ze allemaal gelijk te stellen aan het BBP per capita 
van het land in kwestie. Dit is een grote stap vooruit, want we hebben nu een 
welvaartsniveau voor elke inwoner van de wereld. Maar noodgedwongen 
verwaarlozen we voorlopig nog steeds de ongelijkheid binnen elk land. 

De stippellijn in Figuur 1 geeft dezelfde ratio weer als beschreven in de vorige 
paragraaf. Alleen slaat die nu niet meer op landen, maar op inwoners. We nemen het 
BBP per capita van de rijkste 20% van de bevolking en vergelijken dat met het BBP per 
capita voor de armste 20% van de bevolking. Het beeld dat we bekomen is zeer 
verschillend. De verhouding is spectaculair gedaald van meer dan 20 tot ongeveer 7.  

De verklaring voor dit spectaculair verschil ligt in de dubbele rol die zowel China 
als, in iets mindere mate, India spelen. Enerzijds zijn het echte zwaargewichten wat de 
bevolking betreft: China staat in 1999 voor 24% van de geselecteerde wereldbevolking 
(1,3 miljard inwoners), India voor iets minder dan 20% (1 miljard). Anderzijds kenden 
beide landen de laatste jaren spectaculaire groeicijfers. Voor alle geselecteerde landen 
samen bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van het wereld-BBP per capita van 1975 
tot 1999 1,4%. Voor India is dat echter bijna het dubbele: 2,7% gemiddeld per jaar. En 
voor China maar liefst 7,4% gemiddeld per jaar. Daardoor slaagde China erin de 
verhouding van zijn BBP per capita t.o.v. het BBP per capita op wereldvlak op te 
trekken van 0,12 tot 0,46. Wat deze verhouding betreft, stak het daarbij India voorbij in 
1993. 

Wanneer we de 20% armste wereldburgers zoeken, dan vinden we die in het begin 
van de periode dus nagenoeg allemaal in China. In 1975 was enkel Malawi, met een 
bevolkingsaandeel van slechts 0,15% van de wereldbevolking armer dan China. Dat 
betekent dat wat in China gebeurt cruciaal is voor de berekening van de wereld-
ongelijkheid. Het is dan ook de Chinese groei die de stippellijn van Figuur 1 bepaalt. In 
1993 verlaten de Chinezen “en bloc” het laagste quintiel van de wereldbevolking. Ze 
steken immers de Indiërs voorbij. Wanneer we vanaf 1993 de 20% armste wereld-
burgers identificeren, dan vinden we die, onder andere, in India (en in 29 andere 
landen). Dat verklaart de iets vlakkere daling, daar nu vooral de wat lagere groei van 
India de ongelijkheidsmaat in de figuur drijft. 

Figuur 1 illustreert op treffende wijze een cruciaal element in de controverse rond 
de wereldongelijkheid: het belang van de bevolkingsgrootte indien met cijfers wordt 
gewerkt die geaggregeerd zijn per land. Anderzijds is de top-bottom maatstaf uit 
Figuur 1 wat aan de ruwe kant. Het verdwijnen van China uit het laagste quintiel, 
bijvoorbeeld, is een discontinue element. Om hieraan te verhelpen doen we dezelfde 
oefening in Figuur 2 over met een meer gesofisticeerde maatstaf: de Gini-index. 

De gewone Gini-maatstaf is een schaalinvariante maatstaf. D.w.z. dat de ongelijk-
heid dezelfde blijft als het BBP per capita in alle landen even sterk zou groeien. De Gini 
daalt als de armere landen sterker groeien dan de rijkere. In Figuur 2 tonen we de 
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relatieve Gini voor, opnieuw, de ongewogen BBP’s per capita (volle lijn), en voor de 
ongelijkheid in het BBP per capita gewogen met de bevolking (de stippellijn). Het 
beeld bevestigt dat uit Figuur 1: als we enkel naar landen kijken dan neemt de ongelijk-
heid, ook met deze fijnere en veel genuanceerder maatstaf, toe. De Gini stijgt van 0,49 
naar 0,52. Maar als we rekening houden met het gewicht van de bevolking, dan neemt 
de ongelijkheid af over de hele periode: van 0,61 tot 0,53. 

Het is de stippellijn uit figuur 1 en 2 die sommige commentatoren en ook gerepu-
teerde onderzoekers heeft verleid tot euforische uitspraken: 

If you consider people, not countries, global inequality is falling rapidly. […] The 
whole essay deserves to be read carefully by globalists and anti-globalists alike. 
(The Economist, 21 Augustus 2003, verwijzend naar een artikel van Stanley Fischer 

in de American Economic Review van mei 2003, zie Fischer, 2003) 

Toch blijft voorzichtigheid geboden, zeker wanneer het de bedoeling is de 
ongelijkheid tussen alle inwoners van de wereld te beschrijven. Daar zijn twee redenen 
voor. Vooreerst verwaarlozen we in bovenstaande procedure de ongelijkheid binnen de 
landen. Voorts zou de conclusie ook afhankelijk kunnen zijn van de normatieve a 
priori’s waarop de gebruikte ongelijkheidsmaatstaf steunt. Op de eerste opmerking 
komen we uitgebreid terug in de volgende subsectie, waarin voor het eerst resultaten 
op basis van microdata aan bod komen. Zelf beschikken we echter niet over die 
gegevens op indivudeel niveau. Daarom kunnen we het verband tussen de resultaten 
en de normatieve assumpties enkel illustreren met de BBP-gegevens. Dat doen we in 
Figuren 3 en 4. 

FIGUUR 3:  RELATIEVE EN ABSOLUTE GINI VOOR HET 
BBP PER CAPITA GEWOGEN MET DE 
BEVOLKING: 1975-99 

FIGUUR 4:  DE RELATIEVE GINI VOOR VERSCHILLENDE 
ONGELIJKHEIDSAVERSIES: 1975-99 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van de World Development Indicators, 2003 

De volle lijn in Figuur 3 herneemt de stippellijn uit Figuur 2: als we werken met de 
(gewone) schaalinvariante Gini, dan daalt de ongelijkheid op wereldvlak. Maar zoals 
we in de inleiding hebben duidelijk gemaakt, is “ongelijkheid” zelf een waardegeladen 
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begrip. De “absolute” Gini, overigens zelden of nooit gebruikt, is een voorbeeld van 
een ongelijkheidsmaatstaf die de ongelijkheid constant houdt als alle inkomens met 
hetzelfde absolute bedrag toe- of afnemen. Als alle landen even snel groeien, dan 
nemen de absolute afstanden toe, en neemt deze ongelijkheid toe. Enkel wanneer de 
arme landen behoorlijk veel sneller groeien dan de rijke landen, kunnen ook de 
absolute inkomensafstanden verkleinen. We zagen reeds dat een belangrijk deel van de 
wereldbevolking (45% in onze selectie) zijn BBP per capita sneller ziet groeien dan het 
gemiddelde. Vraag is of dit voldoende is om ook de absolute kloof te zien verkleinen. 
Het antwoord vinden we in de stippellijn van Figuur 3, en is – behoudens enkele korte 
periodes van daling - negatief. 

Het punt is hier niet of we pleiten voor het gebruik van een absolute Gini. Wel dat 
we niet, zoals zo veel “technici en specialisten” lijken te veronderstellen, achteloos 
voorbij kunnen gaan aan de vraag of een schaalinvariante maatstaf wel een adequate 
weergave is van de mogelijks zeer verschillende opvattingen over “ongelijkheid”.12 Op 
zijn minst een deel van de verwarring in het publieke debat over de vraag of de 
wereldongelijkheid gestegen of gedaald is, heeft wellicht te maken met dit verschil in 
invulling van wat “ongelijkheid” is (of beter: van het ordenen van verschillende 
ongelijke situaties). Als andersglobalisten impliciet een “absolute” en de Wereldbank 
of andere specialisten een “relatieve” maatstaf gebruiken, dan wordt er naast elkaar 
gesproken. 

Figuur 4 illustreert hetzelfde punt. Binnen de schaalinvariante maatstaven kunnen 
we het gewicht dat we geven aan veranderingen in de inkomensverdeling laten 
variëren met de plaats in de inkomensverdeling waar deze verandering plaatsgrijpt. Zo 
kunnen we meer of minder focussen op de onderste staart van de verdeling (de 
armsten). In Figuur 4 gebeurt dit door een parameter ρ te laten toenemen. Voor ρ gelijk 
aan 2 hebben we de gewone Gini. Dit is de volle lijn in de figuur. Naarmate we ρ laten 
toenemen kijken we dus andermaal op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid. 
En de gebruikte bril maakt wel degelijk een verschil: als we ρ opdrijven tot 5 (de grijze 
lijn), dan zien we dat “deze” ongelijkheid al veel minder afneemt. Bij een waarde van 7 
stijgt de ongelijkheid zelfs (de stippellijn). En de stijging is zeer uitgesproken als we ρ 
laten toenemen tot 10 (de stippel-streepjeslijn). 

DE WER ELDONGELIJKHEID 

Zelfs als we akkoord gaan over het gebruik van, bvb., de relatieve Gini met ρ gelijk 
aan 2, dan nog is er een tweede reden waarom we aan de hand van de BBP’s per 
capita, gewogen met de bevolking, niet echt dichter bij ons doel van een beschrijving 
van de “wereldongelijkheid” zijn gekomen. Het BBP zelf bevat geen verdelings-
informatie. Dat blijft zo, ook als we het wegen met de bevolking. We brengen wel alle 
1,3 miljard Chinezen in rekening, maar we kennen ze allen hetzelfde gemiddelde 
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welvaartsniveau van het land toe. Dit is een drastische vereenvoudiging. Het betekent 
dat we alle ongelijkheid binnen landen verwaarlozen. In sommige landen is de 
ongelijkheid groot.13 Bovendien zijn er indicaties dat de ongelijkheid binnen veel 
landen, bvb. China en India, de laatste jaren.is toegenomen (Milanovic, 2002). De vraag 
is in welke mate een eventueel stijgende binnen-land-ongelijkheid de geobserveerde 
daling van de ongelijkheid tussen landen kan teniet doen. 

In paragraaf 2 hebben we reeds duidelijk gesteld dat er slechts één goede manier is 
om verdelingsinfomatie te bekomen: een representatieve steekproef van de bevolking. 
Meestal wordt die niet jaarlijks afgenomen, en ook niet ter beschikking gesteld van 
onderzoekers. Wel worden dan de uit die steekproef bekomen Gini, of de inkomens-
aandelen van vijf quintielen (20% van de geordende bevolking) gepubliceerd. 
Sommige onderzoekers hebben geprobeerd een inkomensverdeling te construeren 
voor elk land door deze gepubliceerde inkomensaandelen toe te passen op het BBP per 
capita. Door alle landen samen te voegen bekomen ze dan een wereld-inkomens-
verdeling. Toonaangevende studies op dit vlak zijn Bhalla (2002) , Bourguignon en 
Morrison (2002) en Sala-i-Martin (2002). Zeker Bhalla en Sala-i-Martin komen tot de 
vaststelling dat de wereldongelijkheid scherp is afgenomen. 

Daartegenover staan de schaarse onderzoekers die rechtstreeks met de survey-
informatie (mogen) werken. Milanovic (2002, 2004) zet hier de toon. Hij bekomt een 
heel ander beeld: hij vindt dat tussen 1988 en 1993 de ongelijkheid gemeten aan de 
hand van de Gini gestegen is van 62,8 tot 66 (zie het citaat van deze auteur bij het begin 
van deze tekst). Bemerk dat de beschouwde periode veel korter is, omdat het proces 
van integratie van alle microinformatie uit de surveys ongetwijfeld veel arbeids-
intensiever is, dan werken met een tijdreeks van BBP’s per capita en enkele inkomens-
aandelen.  

Waaraan kan het verschil in resultaten te wijten zijn? In Capéau en Decoster (2003, 
2004) hebben we deze vraag in detail behandeld voor wat de verschillen tussen Sala-i-
Martin en Milanovic betreft. We overlopen hier kort enkele mogelijke verklaringen: 

1. De landenselectie is verschillend. Aangezien Sala-i-Martin een uitspraak wil doen 
over een veel langere periode (vanaf begin jaren zeventig) moet hij noodge-
dwongen Rusland en andere vroeger communistische landen weglaten, wegens 
ontbrekende gegevens. Die landen zijn wel opgenomen bij Milanovic, en de 
ongelijkheid in die landen is, zeker in de eerste jaren van de transitie, sterk 
toegenomen. Dit blijkt duidelijk uit Tabel 2, waar we de wereldongelijkheid, 
gemeten aan de hand van de Gini, opsplitsen naar regio. 
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TABEL 2: REGIONALE DIFFERENTIATIE VAN DE (VERANDERING IN DE) WERELDONGELIJKHEID (GINI) 

 1988 1993 
Afrika 42,7 48,7 
Azië 55,9 61,8 
Latijns Amerika en Caraïben 57,1 55,6 
Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie 25,6 46,4 
West Europa, Noord Amerika, Oceanië 37,1 36,6 
Wereld 62,8 66,0 

Bron: Milanovic (2002), p.66   

Bemerk dat we hier voor het eerst een idee krijgen van het niveau van de wereld-
ongelijkheid: een Gini van meer dan 60. Dit is hoog. Ter vergelijking: de meest 
recente Gini-coëfficiënt voor België bedraagt 26 (in 1996) en die voor de US 40,8 (in 
2000). In de beschouwde, weliswaar korte, periode van 1988 tot 1993 is de 
ongelijkheid vooral heel sterk toegenomen in Oost-Europa en de voormalige 
Sovjet-Unie. Maar ook de stijgende ongelijkheid in het snel groeiende Azië is 
opvallend. In Latijns-Amerika en de rijke wereld daarentegen is de ongelijkheid 
tussen 1988 en 1993 licht gedaald. Bemerk dat ook per werelddeel de verandering 
in de ongelijkheid in deze tabel de resultante is van zowel veranderingen in de 
ongelijkheid tussen landen en binnen landen. 

2. De grote hiaten in de verdelingsinformatie over langere periodes blijven bestaan. In 
het verleden werden nu eenmaal weining surveys afgenomen. We kunnen 
betreuren dat we op wereldniveau slechts over voldoende microdata beschikken 
op twee punten in de tijd: 1988 en 1993.14 Dit legitimeert echter geenszins de 
methodologische huzarenstukjes die sommige onderzoekers zich veroorloven om 
uitspraken te kunnen doen over de wereldongelijkheid over langere periodes. Ze 
baseren zich niet zelden op onverantwoorde interpolaties en veralgemeningen. Het 
onderzoek van Sala-i-Martin is hier zeker een voorbeeld van. 

3. Zelfs als de verdelingsinformatie beschikbaar is in de vorm van gepubliceerde 
inkomensaandelen van quintielen, dan nog is die in veel gevallen te ruw. Voor 
China bijvoorbeeld stelt één quintiel (20% van de bevolking) niet minder dan 
260 miljoen inwoners voor. Dit blijkt een te ruwe benadering voor de reconstructie 
van de wereldongelijkheid. De belangrijkste verschillen tussen de studies komen 
immers aan het licht indien men de grote landen, zoals China, India, Indonesië, 
Bangladesh en Pakistan verder opsplitst. Dat is wat Milanovic doet. Hij stel vast dat 
de ongelijkheid tussen stedelijke gebieden in China enerzijds, en de rurale gebieden 
in China en heel India anderzijds, verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel 
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van de toenemende ongelijkheid op wereldvlak. Dit komt niet aan het licht 
wanneer men met de landen als geheel werkt. 

4. Er wordt een opvallend verschil vastgesteld tussen de welvaart gemeten via het 
BBP en deze die tot uiting komt in de enquêtes. Neem bijvoorbeeld één van de 
meest gebruikte welvaartsindicatoren: private consumptie. Voor India, een land 
met een stevige statistische reputatie, is de verhouding private consumptie in de 
enquêtes t.o.v. deze gemeten in de Nationale Rekeningen, gedaald van 1 in de jaren 
50, tot 0,89 eind de jaren zestig, tot 0,75 eind jaren 70, en tot nog slechts 0,50 in de 
meest recente survey-jaren (Deaton, 2001). Daardoor ligt ook de groei van de 
consumptie in beide informatiebronnen ver uit elkaar. Voor India ligt de groeivoet 
van de consumptie per capita in de Nationale Rekeningen maar liefst 2 procentpunt 
boven deze uit de enquêtes. Deze toenemende discrepantie is op dit moment 
onderwerp van uitgebreid onderzoek, met voorlopig nog slechts tentatieve 
verklaringen. In elk geval betekent het dat de methodologie waarbij de gemiddelde 
consumptie uit de Nationale Rekeningen gebruikt wordt, onderhevig kan zijn aan 
een overschatting van de welvaartsgroei. De omgekeerde waarschuwing geldt voor 
de gemiddelde welvaartsgroei die uit de enquêtes gehaald wordt.15  

Het besluit over de evolutie van de wereldongelijkheid, begrepen als de ongelijk-
heid in welvaartsniveau‘s tussen de meer dan 6 miljard inwoners van de aardbol kan 
derhalve niet anders dan bescheiden zijn. En dat om twee redenen: 

1. de verdelingsinformatie binnen landen is te beperkt in de tijd om een lange termijn 
evolutie te schetsen; 

2. zelfs als we over de benodigde data beschikken blijft het geschetste beeld sterk 
afhankelijk van normatieve a priori’s. 

Een realistischer project bestaat erin de evolutie te schetsen van de ongelijkheid 
tussen landen, of tussen wereldburgers, waarbij abstractie wordt gemaakt van de 
ongelijkheid binnen de landen. Maar ook in dit geval blijft de vaak verwaarloosde 
afhankelijkheid van de normatieve assumpties geldig. Bovendien geeft deze aanpak 
niet echt een antwoord op de gestelde vraag. 

4 A R M O E D E  O P  W E R E L D V L AK  

EEN FORSE D ALING V AN  DE ARMOEDE IN  DE WERELD 

Begin 2004 verraste de Wereldbank met een persbericht waarin melding werd 
gemaakt van een sterke daling van de armoede in de wereld tijdens de laatste twee 
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decennia. De cijfers worden in detail besproken in Chen and Ravallion (2004), beiden 
onderzoekers van de Wereldbank. We nemen de belangrijkste cijfers van deze studie  
over in Tabel 3.16 

Armoede is hier gedefiniëerd als absolute armoede. Dat wil hier zeggen dat de 
armoedelijn die gebruikt wordt zo geconstrueerd is dat ze op dezelfde manier kan 
toegepast worden in alle landen. Het betreft de intussen welbekende armoedelijn van 
1$ per dag, oorspronkelijk afgeleid in Ravallion, Datt en Vande Walle (1991). De 
constructie van deze armoedelijn gebeurde als volgt. Voor zoveel mogelijk landen, 
arme én rijke, werd de nationale armoedelijn verzameld. Deze werd omgezet in één 
gemeenschappelijke munteenheid a.h.v. de PPP-factoren uit Summers en 
Heston (1988). De armoedelijnen bleken duidelijk gerelateerd tot het welvaartsniveau 
van het land. Om er een absolute armoedelijn uit te distilleren werd de gemiddelde 
armoedelijn gekozen van een groep landen die helemaal onderaan de verdeling van de 
gemiddelde welvaart zaten, de allerarmste landen dus. Bij latere schattingen, zoals 
deze voorgesteld in tabel 3, werden zowel meer recente nationale armoedelijnen 
gebruikt, als recentere PPP-factoren om ze om te zetten naar één gemeenschappelijke 
munt. Dit leidde tot de armoedelijn van 1,08 $ per dag in internationale dollars van 
1993. We komen daar straks op terug. Ten slotte impliceert de keuze voor een absoluut 
armoedeconcept dat de informatie over bvb. het rijke Westen van geen belang is. 
Immers, we focussen op de onderste staart van de wereldverdeling. In de vermelde 
studies worden daarom enkel die landen opgenomen die door de Wereldbank 
gerangschikt worden in de groepen “laag” en “midden” op basis van het BBP per 
capita.17 
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TABEL 3: EVOLUTIE VAN DE ARMOEDE IN DE WERELD A.H.V. DE 1$ PER DAG ARMOEDELIJN: 1981-2001 

 bevolking onder de armoedelijn in miljoen 
 1981 1990 1999 2001 
Wereld totaal 1481,8 1218,5 1095,7 1089,0 
 Wereld zonder China 848,1 843,7 872,9 877,4 
China 633,7 374,8 222,8 211,6 
India 382,4 357,4 352,4 358,6 
Rest van Zuid-Oost Azië 254,3 202,3 135,0 132,2 
Oost-Europa en Centraal Azië 3,1 2,3 30,1 17,0 
Latijns Amerika en Caraïben 35,6 49,3 53,6 49,8 
Midden Oosten en Noord Afrika 9,1 5,5 7,7 7,1 
Sub Sahara Afrika 163,6 226,8 294,3 312,7 
 % van de bevolking onder de armoedelijn 
 1981 1990 1999 2001 
Wereld totaal 40,4 27,9 21,8 21,1 
 Wereld zonder China 31,7 26,1 23,1 22,5 
China 63,8 33,0 17,8 16,6 
India 54,4 42,1 35,3 34,7 
Rest van Zuid-Oost Azië 42,1 27,7 15,4 14,9 
Oost-Europa en Centraal Azië 0,7 0,5 6,3 3,6 
Latijns Amerika en Caraïben 9,7 11,3 10,5 9,5 
Midden Oosten en Noord Afrika 5,1 2,3 2,6 2,4 
Sub Sahara Afrika 41,6 44,6 45,7 46,4 

Bron: eigen berekeningen op basis van Chen and Ravallion  (2004), tabel 3 en 4 

Wat zeggen deze resultaten? De tabel bestaat uit twee delen. In het bovenste deel 
geven we het aantal mensen dat onder de absolute armoedelijn van 1,08 $ per dag leeft. 
In het onderste gedeelte geven we het percentage van de bevolking dat onder de armoede-
lijn leeft. Aangezien de bevolking toeneemt in absolute cijfers (van 3,7 miljard tot 
5,2 miljard), kan een stijging van het aantal armen gepaard gaan met een daling van 
het percentage. 

De eerste lijn is de boodschap die in het perscommuniqué van de Wereldbank in de 
verf werd gezet: de armoede in de wereld is van 1981 tot 2001 gedaald van 1,5 tot 
1,1 miljard, of een daling met maar liefst bijna 400 miljoen eenheden. Maar… deze 
daling is volledig op het conto van China te schrijven. Als we China uitsluiten - een lijn 
die Chen en Ravallion zélf niet weergeven - dan is de wereldarmoede zelfs gestegen 
van 848 miljoen tot 877 miljoen. Bovendien voltrok deze stijging zich volledig in de 
laatste tien jaar. Ook in India is de armoede gedaald, maar wel enkel in de jaren 80. De 
daling is gestokt in de jaren 90 en de laatste jaren neemt de armoede weer toe. In Oost-
Europa en Centraal Azië is de armoede van 1981 tot 1999 vertienvoudigd: van 3 tot 
30 miljoen. De recentste informatie wijst voor die regio echter in de richting van een 
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snelle daling. In Latijns en Midden-Amerika is het aantal armen fors gestegen. Maar 
vooral Sub Sahara Afrika springt uit de toon: het aantal armen is hier ongeveer 
verdubbeld van 164 tot 313 miljoen.  

Gecombineerd met de bevolkingsgroei van de diverse regio’s leidt dit tot een 
grondige regionale verschuiving van de armoede. Daar waar in 1981 43% van de 
armen in de wereld uit China kwamen, is dat aandeel nu gedaald tot minder dan één 
op vijf. Maar waar in 1981 slechts één op tien van de armen in Sub Sahara Afrika 
woonde, is dat nu opgelopen tot bijna 1 op 3. 

De bevolkingsgroei amendeert het hierboven geschetste beeld indien we over-
stappen van het absoluut aantal armen naar percentages van de bevolking (onderste 
helft van de tabel). Zelfs voor de wereld zonder China verschijnt er nu een duidelijke 
daling: van 32% naar 22,5%. M.a.w. de toename van het aantal armen was kleiner dan 
de toename van de bevolking. In China zelf is de daling in percentages van de 
bevolking zonder meer spectaculair te noemen: van 64% naar 17%. Ook in het onderste 
deel blijkt hoe sterk Sub Sahara Afrika de laatste twintig jaar is achter gebleven op de 
rest van de ontwikkelingswereld. In 1981 had het relatief gesproken minder armen dan 
China, India en de rest van Zuid-Oost Azië. Nu heeft Sub Sahara het grootste 
percentage armen (46,4%). 

In elk geval laten de meest recente cijfers van de Wereldbank een veel genuan-
ceerder beeld toe dan de headline uit het voorjaar van 2004 suggereerde. Misschien 
was een boodschap in de trant van: “forse groei in China reveleert zich ook in daling 
van het aantal armen op wereldvlak” misschien meer ter zake geweest. Tegelijk had dit 
misschien de controverse die over deze cijfers is ontstaan wat kunnen milderen. Al is 
dit verre van zeker. Want ook bovenstaande cijfers worden sterk bekritiseerd. We 
overlopen kort de belangrijkste problemen en kritieken. 

HOOGTE V AN DE AR MOEDELIJN 

Een evidente kritiek op bovenstaande cijfers kan erin bestaan de gehanteerde 
armoedelijn te laag te vinden. De Wereldbank zelf is zich daar trouwens van bewust, 
en berekent derhalve ook het aantal armen voor het dubbele van de 1$ per dag lijn. Het 
spreekt vanzelf dat we nu meer armen tellen. Wat echter veel belangrijker is, is dat het 
beeld van de daling van de armoede in de wereld drastisch verandert. Zelfs inclusief 
China neemt de wereldarmoede nu toe van 2450 miljoen naar 2735 miljoen, een stijging 
met 285 miljoen. Misschien zijn tientallen miljoenen mensen aan de allerergste 
armoede ontsnapt, ze blijven zich wel uitermate kwetsbaar in de gevarenzone, net 
boven de lijn van 1$ per dag, bevinden. Alleen in China dalen de absolute aantalen nu 
nog, maar niet voldoende meer om de wereldarmoede te doen dalen. Zonder China 
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neemt de wereldarmoede met de 2$ per dag lijn zelfs toe van 1574 naar 2142 miljoen 
(een stijging met 36%).  

ABSOLUUT OF REL ATIEF 

Chen en Ravallion (2004) geven ook resultaten voor een relatieve armoedelijn. Met 
dezelfde informatie over nationale armoedelijnen zoals hierboven vermeld, schatten ze 
het verband tussen de armoedelijn en het gemiddelde welvaartsniveau van het land. 
De relatieve armoedelijn is dan het hoogste van de volgende twee lijnen: de absolute 
minimumdrempel van 1,08 $ per dag en een proportie (33% met name) van de 
gemiddelde consumptie per capita in een land. Voor heel arme landen blijft dus de 
minimumdrempel gelden. Voor landen met hogere BBP’s per capita (nl. waar de 
gemiddelde consumptie meer dan 3,23 $ per dag bedraagt) evolueert de armoedelijn 
mee met het welvaartsniveau van het land, maar niet over de tijd. Ze is dus slechts 
gedeeltelijk relatief. 

Het resultaat is natuurlijk dat de armoede hoger is dan met de absolute 1$-lijn: voor 
2001 bijvoorbeeld stijgt de armoede van 1089 miljoen naar 1491 miljoen, of van 21,1% 
naar 28,8%. Het verschil situeert zich voornamelijk in de rijkere regio’s zoals Oost-
Europa en Centraal Azië, Latijns Amerika en het Midden Oosten en Noord Afrika. In 
Oost-Europa en Centraal Azië tellen we bijvoorbeeld geen 17 miljoen armen, maar wel 
102 miljoen. De evolutie doorheen de tijd met deze relatieve armoedelijn blijft wel min 
of meer intact: er is een daling van de wereldarmoede (weliswaar slechts 350 miljoen 
eenheden nu ipv 400 miljoen voorheen), maar ze is opnieuw volledig aan China te 
danken. Zonder China stijgt de wereldarmoede met 74 miljoen. 

Bovendien wordt het beeld nog minder optimistisch als we de armoedelijn niet 
alleen relatief maken doorheen de ruimte, maar ook doorheen de tijd. Bij sterke groei 
zoals in China en India, wordt de armoedelijn in dat geval mee opgetrokken met de 
groei in de gemiddelde consumptie per capita. Weliswaar vinden we deze bereken-
ingen niet in Chen en Ravaliion (2004), maar in een vroegere publicatie (Chen en 
Ravallion, 2001) deden ze wel deze oefening, zij het enkel voor de periode 1987 tot 
1998. Opnieuw krijgen we een sterke verhoging van het aantal armen in de wereld: 
voor hetzelfde jaar 1987 bijvoorbeeld neemt de armoede toe van 1171 miljoen met de 
absolute lijn, tot 1517 miljoen met de relatieve lijn. Bovendien zijn er met deze relatieve 
lijn nu 200 miljoen armen meer in 1999 dan in 1987, daar waar het aantal armen over 
dezelfde periode afnam met 75 miljoen indien een absolute lijn gebruikt werd. 
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VERW ARRING 

De referentie naar Chen en Ravallion (2001) brengt ons bij een heikel punt in de 
publicaties door de onderzoekers van de Wereldbank: de voortdurende herzieningen 
van de armoedecijfers. Het werd door sommige kritische lezers geïnterpreteerd als een 
bewijs dat de berekeningen labiel en onbetrouwbaar zijn. Het bestek van dit artikel laat 
niet toe de verschillende resultaten uitgebreid naast elkaar te plaatsen. We beperken 
ons tot de vaststelling dat: 

− er volgens de hierboven besproken publicaties van de Wereldbank in 2001 
400 miljoen minder armen waren dan in 1981 (gebaseerd op Chen en Ravallion, 
2004); 

− er volgens World Bank (2002) in 1998 200 miljoen minder armen waren dan in 1980; 

− er volgens het World Development Report (WDR) van 2000 – ook een publicatie 
van de Wereldbank – in 1998 20 miljoen meer armen waren dan in 1987; 

− er volgens Chen en Ravallion (2001) - waarop het WDR van 2000 is gebaseerd – 
nagenoeg even veel armen waren in 1998 als in 1987 (resp. 1175 en 1183 miljoen). 

Ten eerste zijn de periodes waarop de uitspraken betrekking hebben natuurlijk 
verschillend. Indien we de periode langer maken, meer tussenliggende data bekijken, 
of een andere startpunt kiezen, verandert het beeld. De cijfers voor Oost Europa in 
tabel 3 zijn hier een goed voorbeeld van. De armoede is daar flink gedaald wanneer we 
de laatste jaren bekijken (1999 tot 2001), maar daarvoor was ze spectaculair gestegen. 
Ook het feit dat in sommige studies 1987 als startpunt gekozen werd, kan de resultaten 
sterk doen verschillen van deze over een langere periode omdat de groei in China en 
India vooral eind jaren 80 en begin jaren 90 een forse vertraging kende. 

Ten tweede. Dat in de laatste publicaties steeds verder achterom kan gekeken 
worden in de tijd heeft alles te maken met het opdrijven van de inspanningen om 
steeds meer microgegevens uit surveys aan elkaar te koppelen. De cijfers uit tabel 3 
hierboven zijn berekend op basis van maar liefst 454 enquêtes in 97 verschillende 
landen.18 De vergelijkbaarheidsproblemen, zowel over de landen heen, als doorheen de 
tijd worden daar alleen maar groter door. Bovendien is het aantal beschikbare surveys 
voor de beginperiode zeer beperkt. Die lacune wordt in grote mate opgevuld door 
interpolaties op basis van andere data. Bij het ontbreken van een bevraging wordt de 
verdelingsinformatie van de dichtstbij liggende survey toegepast op de gemiddelde 
consumptie per capita uit de Nationale Rekeningen, zodat we weer met het hierboven 
reeds vermelde probleem van de discrepantie tussen deze twee bronnen te maken 
hebben. Zo zijn er tot 1983 maar 15 bevragingen beschikbaar, terwijl er voor de tweede 
helft van de jaren tachtig 86 zijn. De auteurs waarschuwen derhalve zelf zeer expliciet 
voor de armoedeschatting van 1981. Ook voor 2001 is het aantal surveys eerder 
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beperkt, zodat nieuwe armoedeschattingen in de nabije toekomst niet uitgesloten, en 
zelfs eerder waarschijnlijk zijn. 

Ten derde, heeft een zeer specifiek probleem in de herberekeningen te maken met 
het feit dat tot Chen en Ravallion (2001) gebruik werd gemaakt van de PPP-conversie-
factoren voor 1985 uit de Penn World Tables. Nadien werd overgestapt op PPP’s voor 
1993 die door de Wereldbank zelf berekend werden. Zoals uitgebreid betoogd door 
Reddy en Pogge (2003) zijn de besproken resultaten hier uitermate gevoelig voor. 
Immers, de afleiding zelf van de absolute armoedelijn maakt gebruik van de 
conversiefactoren. Sterker zelfs: het impliceert ook dat de armoedelijn in internationale 
dollars van 1993 (de 1,08 $ per dag lijn) niet meer vergelijkbaar is met de oorspron-
kelijke 1,02 $ per dag lijn in internationale dollars van 1985. Immers, zowel de 
onderliggende PPP-korf van goederen, als alle relatieve prijzen die de PPP-factoren 
bepalen zijn veranderd. Bovendien wordt algemeen erkend dat PPP-factoren misschien 
wel geschikt zijn voor de omzetting van gemiddelde inkomens (zoals BBP’s), maar niet 
voor inkomens- of consumptieniveau’s van de armen. De korf waarvoor de prijzen 
gemeten worden is immers verre van representatief voor de consumptie van de arme 
bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. 

5 B E S L U I T  

De vraag naar de evolutie van de wereldongelijkheid en –armoede is moeilijker te 
beantwoorden dan velen denken. Daar zijn verschillende redenen voor. De data-
vereisten zijn aanzienlijk, zowel wat de verzameling van microdata betreft, als het 
vergelijkbaar maken ervan door tijd en ruimte. Maar meting van armoede en 
ongelijkheid is ook deels een waardegeladen methodologie. Een verschillende op-
vulling van zowel het begrip armoede als ongelijkheid, kan leiden tot sterk ver-
schillende beschrijvingen van een zelfde werkelijkheid. 

Wat wereldongelijkheid betreft wezen we op het verschil tussen ongelijkheid tussen 
landen en ongelijkheid tussen mensen. Op basis van het BBP per capita stellen we vast 
dat de kloof tussen arme en rijke landen toeneemt. Maar als we wereldongelijkheid 
interpreteren als de ongelijkheid in welvaartsniveaus tussen alle inwoners van de 
wereld dan is het beeld minder eenduidig. 

Soms wordt, uit pragmatisch oogpunt, de ongelijkheid binnen landen volledig of in 
grote mate verwaarloosd. Men berekent de wereldongelijkheid door hetzij het BBP per 
capita van elk land te wegen met zijn bevolking, of summiere verdelingsinformatie toe 
te passen op dit BBP per capita. Deze studies stellen vast dat de wereldongelijkheid 
afneemt. We hebben daar twee opmerkingen bij gemaakt. De verwaarlozing van de 
ongelijkheid binnen landen bepaalt het resultaat in belangrijke mate, en het resultaat is 
afhankelijk van het gekozen ongelijkheidsconcept. Meer gedetailleerde studies tonen 
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aan dat de ongelijkheid binnen (belangrijke) landen is toegenomen. En a.h.v. eigen 
berekeningen met een absolute Gini-index hebben we aangetoond dat het bekomen 
resultaat eveneens afhangt van hoe we “meer of minder ongelijk” definiëren. Gewogen 
met de bevolking neemt de wereldongelijkheid toe indien we met de absolute Gini-
index werken. Dit resultaat geldt trouwens ook voor de relatieve Gini, wanneer we die 
vooral gevoelig maken voor veranderingen in de onderste staart van de inkomens-
verdeling.  

Studies die de wereldongelijkheid rechtstreeks berekenen op basis van welvaarts-
niveaus van een representatief staal van de wereldbevolking zijn schaars, en kunnen 
slechts uitspraken doen over korte periodes. Ze wijzen in de richting van toenemende 
ongelijkheid tussen 1988 en 1993. In elk geval wordt de ongelijkheid tussen alle 
inwoners van de wereld in sterke mate beïnvloed door wat er gebeurt in de 
bevolkingsrijke landen zoals China en India. 

Wat de evolutie van de wereldarmoede betreft laten de resultaten van de Wereld-
bank geen ruimte voor een overdreven euforische boodschap. Het aantal armen is 
enkel afgenomen voor een zeer lage, absolute armoedegrens. Voor een hogere absolute 
armoedelijn, en voor een relatieve armoedelijn, houdt de conclusie dat de wereld-
armoede zou afgenomen zijn geen stand. De daling in de wereldarmoede is enkel te 
danken aan de groei in China (dat natuurlijk wel deel uitmaakt van de wereld). Voor 
Sub Sahara Afrika, en in mindere mate ook voor andere regio’s, is de armoede 
gestegen.  
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1  Veel databronnen zijn gemakkelijk verkrijgbaar. We vermelden de World Develop-
ment Indicators (WDI) van de Wereldbank (http://www.worldbank.org/data/-
wdi2004/index.htm) die jaarlijks ook op CD-Rom ter beschikking worden gesteld, 
of de World Income Inequality Database (WIID) van het World Institute for 
Development Economics Research in Helsinki (http://www.wider.unu.edu/-
wiid/wiid.htm). 

2  Zoals verder zal blijken gebruiken we het woord “normatief” in deze tekst om aan 
te duiden dat een begrip, definitie of methodologie niet waardenvrij is en ook niet 
kan zijn. Dat is de betekenis waarin de term de laatste decennia door economen 
vaak gebruikt wordt (bvb. een belangrijke methodologische ontwikkeling in 
ongelijkheidsmeting wordt aangeduid als “the normative approach of the measure-
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ment of inequality:”, zie volgende voetnoot). We zijn er ons van bewust dat het 
begrip in andere contexten, bijvoorbeeld de moraalfilosofische, een andere, ruimere 
betekenis krijgt, m.n. vinden we een eventuele vermindering van 
ongelijkheid/armoede “goed” of “slecht”. 

3  Atkinson (1970) wordt algemeen erkend als een baanbrekende bijdrage in dit 
verband.  

4  Een vorige lezing in het kader van de lessen voor de XXIste eeuw heeft de relatie 
tussen globalisering en ongelijkheid en armoede op wereldvlak al expliciet 
behandeld (zie Berlage, 2001). 

5  In deze tekst beperken we ons noodgedwongen tot een verdeling van levens-
standaard die herleid is tot een gewone “inkomensverdeling” of verdeling van 
“uitgaven aan consumptie”. Nochtans beseffen de meeste economen maar al te goed 
dat het levensstandaard concept waarin we echt geïnteresseerd zijn ruimer is dan 
enkel consumptie. Gezondheid, persoonlijke en politieke vrijheden, levensver-
wachting, sociale mogelijkheden, zijn minstens even belangrijk. Ook hier  verschijnt 
derhalve een belangrijk normatief element in de analyse: hoe definiëren we het 
begrip levensstandaard of individuele welvaart? Zowel op theoretisch vlak, als in 
het beleid worden pogingen ondernomen om dit meerdimensionele aspect gestalte 
te geven. De Human Development Index bijvoorbeeld, combineert op zijn minst 
reeds drie dimensies: inkomen of consumptie, levensverwachting en onderwijs-
niveau. Maar, zijn de databehoeften voor een relatief eenvoudige variabele als 
“consumptie” al niet eenvoudig in te vullen op individueel niveau, dan spreekt het 
voor zich dat adequate gegevens over andere dimensies vaak nog moeilijker te 
verzamelen zijn. De keuze voor de ééndimensionele vereenvoudiging is derhalve 
louter pragmatisch geïnspireerd. Aangezien nagenoeg alle studies aan deze zelfde 
beperking onderhevig zijn, lijkt ze ons trouwens niet in aanmerking te komen als 
een verklaring voor eventuele meningsverschillen in de evolutie van ongelijkheid 
en/of armoede.  

6  Voor België bijvoorbeeld is de meest betrouwbare bron voor armoede- en 
verdelingsanlyse de daartoe specifiek opgezette bevraging van het Centrum voor 
Sociaal Beleid in Antwerpen. Die werd enkel afgenomen in 1976, 1985, 1988, 1992 en 
1997. 

7  Voor een overzicht van het LSMS-project en de methodologie van deze 
bevragingen, zie Grosh en Glewwe (2000). 

8  De snel groeiende beschikbaarheid van gegevens waar we in voetnoot 1 naar 
verwijzen slaat niet op de microdatasets, die meestal niet publiek beschikbaar zijn. 
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9  De controverse rond “absoluut” of “relatief” bij de definiëring van de armoedelijn 
hoeft niet noodzakelijk onoplosbaar te zijn. De keuze tussen beide opties heeft 
ongetwijfeld ook te maken met het normatieve element, vermeld in voetnoot 5: nl. 
de dimensie waarover we armoede definiëren. Een absolute armoedenorm in de 
dimensie van, bvb., “capabilities” van Sen, zal vertaald worden in een relatieve 
norm in termen van inkomen of consumptie. 

10  Een meer subtiel, en in het kader van wereldongelijkheid zelden vermeld, element is 
trouwens dat de twee staarten over de jaren heen bevolkt worden door 
verschillende landen (of mensen). In de meeste ongelijkheidsmaatstaven worden 
permutaties van posities, zonder dat de inkomens zelf veranderen, niet 
geregistreerd. Stel dat er een grote omwenteling plaats vindt waardoor de US het 
(veel lagere) BBP per capita van Rusland krijgen, en vice versa. Toch zouden we 
geen verandering in de wereldongelijkheid meten (we maken hierbij abstractie van 
verschillen in bevolkingsgrootte). 

11  Wij hebben alle landen verwijderd waarvoor tussen 1975 en 1999 minstens één 
gegeven, hetzij het BBP, hetzij de bevolkingsomvang (die we verder gebruiken) 
ontbreekt. Daardoor verwerken we voor 1999 de gegevens van 5104 miljoen 
inwoners (of 86% van de wereldbevolking). Het belangrijkste ontbrekende land is 
ongetwijfeld de Russische Federatie met 146 miljoen inwoners in 1999. Het BBP 
voor Rusland is slechts beschikbaar vanaf 1989. In Milanovic (2004) wordt deze 
ongewogen ongelijkheid tussen landen opgesplitst naar grote regio’s in de wereld 
(Figuren 6 en 7). Daaruit blijkt dat de BBP’s per capita van de rijke landen (West-
Europa, Noord Amerika en Oceanië) geconvergeerd zijn. De belangrijkste oorzaken 
voor de divergentie op wereldvlak liggen in Afrika, Latijns-Amerika sinds begin 
van de jaren 80, en - enkel sinds het begin van de jaren 90 – de voormalige Sovjet-
Unie en Oost-Europa. 

12  Behoudens Ravallion (2004) wordt nooit gewezen op dit aspect van het debat. Zelf 
deden we daar een oproep toe in Capéau en Decoster (2003, 2004). 

13  In de World Development Indicators voor 2003 is de meeste recente Gini voor België 
deze voor 1996, en gelijk aan 26. Voor China bedraagt de  Gini 45 in 2001. 

14  Zelfs Milanovic, die zich beperkt tot deze twee punten in de tijd, moet nog 
interpoleren. 

15  A fortiori neemt de mogelijkheid van discrepanties nog toe wanneer enerzijds 
private consumptie uit de enquêtes gebruikt wordt, en anderzijds het BBP per 
capita. Dat laatste omvat immers naast de private consumptie ook de 
overheidsuitgaven (die bij de burgers terecht komen in de vorm van publieke 
goederen), de investeringen en de netto-uitvoer. 
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16  We geven enkel de cijfers voor 1981, 1990, 1999 en 2001. In de paper zelf worden ook 
schattingen gegeven voor jaren daartussen: 1984, 1987, 1993 en 1996. 

17  Voor de World Development Indicators 2004 wordt volgende classificatie gebruikt 
op basis het BBP per capita: “laag” is minder dan 736 $, “laag-midden” van 736 $ tot 
en met 2935 $, “hoog-midden” van 2936 $ tot 9075 $, en “hoog” is vanaf 9076 $. 

18  Indien men het meest recente jaar neemt voor elk land dan werden 1,1 miljoen 
gezinnen bevraagd over hun inkomen en/of consumptie. 


