Netwerkavond: Cash transfers, argumenten en instrumenten
dinsdag 15 december 2020
online via Zoom | 19:30-21:30 uur

Economische argumenten voor UCT’s
ter bestrijding van armoede
Door: Thera van Osch

Concept “Basisinkomen” (Universal Basic Income)
• UBI koppelt sociale zekerheid los van
formeel betaald werk
• Onvoorwaardelijk recht (geen inkomenstoets of sollicitatie-verplichting)
• Individueel gegarandeerd inkomen (niet
op basis van gezin)
• Voor iedereen hetzelfde bedrag (los van
overige inkomsten of vermogen)
• Vrij besteedbaar
• Periodieke betalingen (bijv. per maand)

Europees Burgerinitiatief:
Onvoorwaardelijke
Basisinkomen (OBi)
is Mensenrecht
(zie: Erik Kamphuis, paper 15-09-2019)

UBI = Inclusief = gebaseerd op mensenrechten
UBI garandeert sociale zekerheid als
basisrecht voor iedereen, zonder
onderscheid (art. 2) voor mannen en
vrouwen in alle diversiteit.
UBI verbindt economische zekerheid met
mensenrechten. Vergroot vrijheid van
keuze, autonomie van vrouwen, gender
gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, en
menselijke waardigheid om in eigen
behoeftes te voorzien.

Universele verklaring van de
mensenrechten (1948)

Artikel 25 - Een ieder
heeft recht op een
levensstandaard, die
hoog genoeg is voor
de gezondheid en het
welzijn van zichzelf en
zijn(haar) gezin…

Voorbeeld 100% UBI-project:
Basic Income Grant (BIG) Namibia

http://www.bignam.org/

Succesvolle pilot van
2007-2009.
Uitfasering tot 2014.
Gesneuveld wegens
politieke
tegenstellingen.

Cash transfers & Basisinkomen
Cash transfers zijn niet per definitie basisinkomen:
Conditional Cash-Transfers (Zie Art. Eric Kamphuis)
Voorwaardelijke geldoverdrachten

Unconditional cash transfers (UCTs)
Onvoorwaardelijke geldoverdrachten

Niet voor iedereen: Bijvoorbeeld alleen voor
kwetsbare groepen (ouderen, vrouwen, mensen
met handicap). Bedrag kan variëren.

Meestal voor bepaalde doelgroepen, (bijv.
vluchtelingen) hetzelfde bedrag aan iedereen,
zonder onderscheid te maken (m/v)

Verstrekt onder voorwaarde: Bijv. Schoolgeld

Geld kan naar eigen inzicht besteed worden

Kan regulier verstrekt worden (per week, maand,
kwartaal), voor korte/lange tijd, of bedrag ineens

Als het regulier verstrekt wordt en basisbehoeften
kan dekken, is het een vorm van basisinkomen.

Meestal afhankelijk van donoren of tijdelijk beleid
van overheid. Niet als recht vastgelegd.

Meestal afhankelijk van donoren of tijdelijk beleid
van overheid. Niet als recht vastgelegd.

Effecten niet vergelijkbaar met basisinkomen,
omdat de cash-transfers geconditioneerd zijn.

Effecten van UCTs zijn vergelijkbaar met die van
UBI, onvoorwaardelijk basisinkomen.

UCTs: onvoorwaardelijke geldoverdrachten
Niets nieuws onder de zon
• Halve eeuw overwegend positieve ervaringen in meer dan 122 landen;
• Structuren voor UCT’s zijn verbeterd (mobiel/online banking);
• Arbeidsmigranten: family remittances (UCTs) naar oorsprong landen;
• Onderdeel van het sociale vangnet in diverse Global South landen;
• Evaluaties van UCT’s: Simpele, snelle, effectieve armoedebestrijding…
Vergelijk: AOW of distributie van voedsel, rollaters, steunkousen,
medicijnen onder ouderen?

Economie van lage inkomenslanden
“Westers” sociale zekerheidstelsel sluit
meerderheid uit

Informele arbeid wereldwijd

• Beperkte toegang tot formele arbeid
en sociale zekerheid;
• Meerderheid doet informele arbeid;
• Arbeidsvolume in onbetaalde
economie is enorm;
• Vrouwen zijn meerderheid in
informele en onbetaalde economie;
• Na 50 jaar OS-beleid (o.a. microkredietprogramma’s) is de informele
economie nog steeds het grootst.
UN Women - https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html

COVID-19: Extreme armoede stijgt van 8,23% (2019) tot 9,18% (2020)
Family remittances

Hulp en kapitaalstromen

+ 272 miljoen arbeidsmigranten stuurden + US$
554 miljard UCT’s naar familie (2019)
Investering in mensen, in de “thuiseconomie”.

• Totale ODA US$ 152,8 miljard (2019)
• De stroom terug: Netto financiële overdrachten
van lage- en middeninkomenslanden naar hoge
inkomenslanden US$496 miljard (2017)*

Laagste inkomenslanden (= 1 miljard mensen):
Family remittances is US$ 40 miljard in (2018)**

Laagste inkomenslanden: Directe buitenlandse
investeringen is US$24 miljard (2018)**

COVID-19: In 2020 verwachte daling van family
remittances naar de lage- en middeninkomenslanden met 20% dalen, d.w.z. ongeveer
$109 Miljard.

COVID-19: In 2020 verwachte stijging
schuldenlast van lage- en midden-inkomenslanden
tussen de US$ 700 – 1.100 Miljard*** en neemt de
stroom van zuid naar noord toe.

Conclusie: Stromen van zuid naar noord worden groter dan van noord naar zuid
*) https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2020d2_en.pdf
**) https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2019_CH1.pdf
***) https://unctad.org/system/files/official-document/gdsinf2020d3_en.pdf p.7

Zijn UCT’s een snelle oplossing voor armoedebestrijding?
Gemeenschappelijke conclusies van 31 evaluatierapporten over Cash Transfer
programma’s in Afrika, Azië, en Latin America:
1. Directe positieve impact voor kinderen: Gewicht bij geboorte; Groeicurves;
daling % HIV-infecties; meer kinderen naar school; minder kinderarbeid.
2. Inkomensstijging op de lange termijn, ontvangers sparen en investeren een
deel van de UCT’s om toekomstige inkomsten te genereren.
3. Ontkrachting van mythes, zoals “mensen gaan minder werken” en/of de “UCT’s
worden slecht besteed”. Eerder doet zich het tegendeel voor, n.l. meer uren
werken, en neutraal of negatief effect hebben op gebruik van alcohol en tabak.
https://www.givedirectly.org/research-at-give-directly/

Overige voordelen van UCT’s als strategie voor
armoedebestrijding of noodhulp
• Direct antwoord op armoede of noodsituaties;
• Erkenning van diversiteit van behoeftes; vrijheid van besteding;
• Bevordering van lokale economie en markten;
• Gelijke behandeling; afname huiselijk en seksueel geweld;
• Vrijheid om te werken (betaald of onbetaald);
• Vertrouwen in mensen om eigen problemen op te lossen, menselijke
waardigheid; empowerment van mensen in armoede/nood;
• Minder hulpverleners, minder betutteling, minder overhead.

Onderzoek Kenia: Economisch multipliereffect van 2,5 tot 2,7

UCT $ 100 leidt tot
stijging effectieve
vraag naar voedsel,
schoolmaterialen,
medicijnen,
transport, etc.

Omzet stijging lokale
winkels, klinieken,
busondernemingen,
etc., toenemende
vraag naar
toeleveranciers,
meer leerkrachten
nodig, meer
arbeidsplaatsen,
extra toename
effectieve vraag, etc.

$ 250 - $ 270 is
economische groei
ontstaan uit de
kettingreactie van
UCT $ 100 aan
arme doelgroepen
(Binnen 18
maanden)

Extreme armoede de wereld uit in 2 jaar met 50% ODA aan UCT’s
• Mensen in extreme armoede: van 595.000.000 (in dec. 2018)
tot 705.000.000 (aug. 2020).
• Een UCT van € 10,- per maand aan elke man, vrouw en kind
die nu leeft in extreme armoede, kost € 84,6 Miljard per jaar.
• Een multipliereffect van 2,0 tot 2,6 leidt tot een groei van de
lokale economie tussen de € 170 en € 220 miljard.
• Dit effect is groter dan de totale ODA (official development
assistance van OESO-lidstaten) van USD 152,8 miljard (=
0,30% BNI) in 2019.

