
België: partner voor slimme samenwerking  
met economisch minder ontwikkelde landen 

Een aggiornamento anno 2018 van Official development assistance (ODA) 
 

Vooraf 
 There is not a single country in the world that has reached a high stage of economic and social development 

without having developed an advanced industrial sector; (Kofi ANNAN) 
 L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident (Dr René N’Guettia Kouassi, 

Directeur des affaires économiques à la Commission de l’Union africaine, 12/2017) 
 De meeste Afrikanen werken nog solo: gedoemd om niet productief te zijn, gedoemd tot armoede. Afrika 

heeft goede economische organisatievormen nodig: private bedrijven en coöperaties (Prof Paul Collier, 
Oxford, Wereldbank - DS 30/11/2017) 

 Ook de minst ontwikkelde Subsaharaanse landen kunnen vandaag al buigen op een significante hoger 
opgeleide middenklasse 

 Afrika 2035, één vierde van de totale actieve wereldbevolking: een tijdbom of een motor van nieuwe 
algemene welvaart.  

 
2013: ‘Solidair met een wereld in verandering’  

2018: ‘Industriële partnerschappen EU-AU van private ondernemingen 
voor wederzijds verlicht eigenbelang’ 

Specialisatie en schaalvergroting zorgen voor welvaart 
Lokale besturen als motor voor een brede mentaliteitswijziging 

 

 Decennialange solidaire hulpprogramma’s ten voordele van ‘het Zuiden’ door de eerste drie pijlers (IMF, 
ODA, NGO) hebben niet geresulteerd in duidelijk aantoonbare structurele welvaartsverhoging voor brede 
lagen van de bevolking van Subsaharaanse landen. 

 Daarom een mentaliteitswijziging bewerkstelligen bij brede lagen van de bevolking, zowel in Afrika als in 
het Westen  
(1) In het Westen sensibiliseren voor  ‘de sterkten’(*) van Sub-Sahara Afrika, komaf maken met het 

stereotiep stigmatiserende sensibiliseren voor ‘hulp’ aan het ‘armlastige’ Afrika; 

 dit geeft ondernemers vertrouwen om te investeren in arbeidsintensieve infrastructuren en moderne 
exportgerichte agro-, voeding- en maakindustrieën en in aanverwante diensten. 

(2) In Subsahara Afrika de belangrijke financiële elite sensibiliseren om industriële partnerschappen aan te 
gaan met Westerse geavanceerde ondernemingen (Afrika ‘responsabiliseren’ tot ‘zelfredzaamheid’) 

o Circulaire migratie AU-EU van jonge Afrikaanse hoger opgeleiden voor de permanente transfer van 
geavanceerde bedrijfsprocessen en technologieën en eigentijdse sociale modellen.  

o Lokale besturen, zowel in Afrika als in het Westen, staan dicht bij de bevolking, en zijn beter dan de 
hogere overheid, geschikt als motor voor een brede mentaliteitswijziging.  

o Slimme ontwikkelingssamenwerking. Investeringen van zowel Westerse als van Afrikaanse 
ondernemers in moderne arbeidsintensieve industrieën geven aanleiding tot het ontstaan van een 
brede middenklasse en jaagt een zelfversterkende kringloop aan van meer onderwijs en een mondige 
middenklasse die zelfredzaam goedwerkende politieke en sociale instellingen creëert en haar interne 
problemen van ongelijkheden en gedwongen migratie oplost. 

 
Krachtlijnen 

 Vooral (enkel?) ondernemingen - met de sensibiliserende hulp van lokale besturen - zowel in Afrika als in 
het Westen (entiteiten van de vierde pijler) zijn in staat een doorbraak in inclusieve groei en 
welvaartscreatie bij brede lagen van de Subsaharaanse bevolking te realiseren.  

 Deze vierde pijler vervangt de werking van eerste drie pijlers (IMF, ODA, NGO). ODA’s en NGO’s beperken 
zich tot humanitaire acties. Het IMF neemt een deel van het risico op zich ingeval van mislukte publiek, 
private partnerschappen bij de bouw van belangrijke infrastructuren. 

 Van universiteiten wordt verwacht dat zij, na onderzoek en overleg, de bevolking op een correcte en 
realistische wijze informeren en geloofwaardigheid toevoegen aan de toonaangevende rol van de 
ondernemingen en lokale besturen. In een eerste fase doen zij vooral aan onderwijs en staan zij de 



maatschappij bij voor de invoering en aanpassing aan de Afrikaanse realiteit van geavanceerde 
bedrijfsmodellen, technologieën en sociale en politieke modellen. Bij meer veralgemeende welvaart gaat 
ook meer aandacht naar wetenschappelijk onderzoek. 

 Keuzes 
o Aantal partnerlanden beperken? In een model van ontwikkelingssamenwerking waar de ondernemingen 

het voortouw nemen en 95% van de investeringen op zich nemen ligt het voor de hand dat de overheid 
respecteert dat de investerende onderneming het land van investering selecteert. 

o Private investeerders geven de voorkeur aan landen met een stabiel politiek klimaat. Dit zal 
aangrenzende minder stabiele landen aansporen om het voorbeeld van de buur te volgen. 

o Internationaal succesvolle ondernemingen fungeren als permanente management leerschool voor hun 
medewerkers, lokale partners en voor de ganse lokale economie.  

o De investeerder zal investeren in zijn domein van expertise.  

 Transparantie, evaluatie, governance.  
o Zelfs wanneer de private sector instaat voor 95% van een projectkost en de overheid slechts voor 5%, 

dan kan nog altijd gedacht worden aan ‘no cure no pay’ systemen waarbij de overheid de 5% subsidie 
van het project slechts uitbetaalt wanneer duidelijk afgesproken doelstellingen bereikt worden. 

 Voorwaardelijke samenwerking, eigenaarschap 
o De voorbeeldfunctie en de permanente managementleerschool van directe buitenlandse investeringen 

sporen ook inlandse ondernemers en financiële elite aan om bijvoorbeeld door allianties met 
buitenlandse geavanceerde ondernemingen lokaal te investeren in arbeidsintensieve industrieën en 
infrastructuren in plaats van in de actueel gangbare domeinen als handel en residentieel vastgoed. 

 Samenlevingen versterken via onderwijs en ondernemerschap 
o Onderwijs. Ook de minst ontwikkelde Subsaharaanse landen kunnen vandaag al buigen op 

universiteiten met professoren met een Westers diploma. Na onderwijs, diffusie en aanpassing aan de 
Afrikaanse realiteit van geavanceerde technologieën, bedrijfs- en sociale modellen kan van start gegaan 
worden met wetenschappelijk onderzoek. Economische groei verhoogt automatisch het aantal meisjes 
dat hoger onderwijs volgt, niet omgekeerd. Opmerkelijk is dat in sommige Afrikaanse landen het 
percentage meisjes dat hoger technische studies volgt hoger ligt dan in het Westen. 

o Circulaire migratie van jonge Afrikaanse hoger opgeleiden krijgen de kans zich gedurende 12 maand 
onder te dompelen in geavanceerde technologieën en bedrijfsprocessen. Bij hun terugkeer zorgen zij 
voor de permanente transfer en diffusie, in hun thuisland, van hun ervaringen en fungeren zij als 
ambassadeur voor hun Westers gastland en haar normen en waarden.  

o Kleinschalige capaciteitsversterking van korte duur van micro- , kleine en middelgrote ondernemingen 
door Westerse ‘experts’ (die Afrika ‘leren vissen’). De acties van deze gesubsidieerde Westerse experts 
hebben geen aantoonbaar effect op de welvaart van de ganse maatschappij en worden door de 
Afrikaanse opgeleide middenklasse gepercipieerd als deloyale concurrentie en stigmatiserend. 

o Microkredieten hebben niet het verhoopt resultaat geleverd, o.a door hun kleinschaligheid en hoge 
interestvoeten.  

o Klimaat. Moderne geavanceerde kennisintensieve agro-, voeding- en maakindustrieën zijn heel wat 
minder klimaatbelastend dan hun smokestack voorgangers. Daarenboven kunnen ondernemers in 
Afrika volop gebruik maken de zon, een eeuwig hernieuwbare energiebron. 

 

 Duidelijke financiering, effectiviteit, efficiëntie 
o Voor industriële investeringen en publiek private partnerschappen ligt het voor de hand dat de 

onderneming, de private partner instaat voor haar financiering. De overheid kan zich beperken tot 
beperkte garanties indien de PPP niet zou lukken. 

o Dankzij de eerder symbolische ‘hulp’ van de overheid (< 5%?) kan gefocust worden op de kwaliteit en de 
output van de ‘hulp’. Draagt het project bij tot de permanente transfer van geavanceerde technologieën, 
bedrijfsprocessen en sociale modellen? Draagt het project bij tot de inclusieve en duurzame 
welvaartsverhoging van de ganse bevolking van het partnerland? Creëert het er – op termijn - 
voldoende decente werkgelegenheid in competitieve industrieën en aanverwante diensten? 

o Door de minieme bijdrage van de overheid in deze investeringen in industriële processen is er geen 
sprake van gebonden hulp. 
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