Subject: Diepe vijvers van Afrikaans kapitaal mobiliseren voor investeringen in de lokale industrie (2/4/2017)

Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden

Diepe vijvers van Afrikaans kapitaal mobiliseren voor investeringen in de lokale industrie
Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras
 Afrikaanse privé kapitalen, geparkeerd in belastingsparadijzen, overschrijden de totale buitenlandse schuld van alle
Afrikaanse landen.
 Nieuwe gegevens:
1. De negatieve interestvoeten gehanteerd in de belastingsparadijzen: dé kans voor het mobiliseren van deze kapitalen
voor industriële investeringen.
2. De troeven van Afrika om zich versneld te industrialiseren.
3. Teruggekeerde Afrikaanse hoger opgeleide ‘circulaire migranten’ importeren ideeën en kontakten uit geavanceerde
economieën en inspireren hun financiële elite om te investeren in lokale industrieën.
 EU ondernemer, nu dankzij ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden’, zonder noemenswaardig risico een
eerste stap zetten op deze nieuwe groeimarkt.
Beste ondernemer,
Beste Afrika-geïnteresseerde,

“Hoe in godsnaam mijn talrijke rijke Afrikaanse medeburgers er toe bewegen om te investeren in de industrie in plaats
van in handel of residentieel vastgoed”. Dat was de onuitgesproken maar duidelijke, onderliggende boodschap van
Makhtar DIOP, Vice President Africa World Bank, tijdens het seminarie ‘Africa: Fresh perspectives on regional
integration and leveraging private investments’ (ECDPM-Worldbank, 9 maart 2017)
In politiek correcte termen luidde het: “Africa not only needs foreign direct investments and the associated transfers of
industrial know-how and technology. The vast majority of local African capital is looking for investments with a short term
payback period – commerce and residential real estate - and is less inclined to invest in projects with a longer term
payback period, i.e. infrastructures and industry.” En vice president Diop vervolgde “Investeringen in handel en
residentieel vastgoed creëren geen banen en koopkracht voor brede lagen van de bevolking, in tegenstelling tot
investeringen op de langere termijn in industrie en in infrastructuren. Enkel deze garanderen duurzame welvaart voor de
kleinkinderen van de Afrikaanse financiële elite”.
Inderdaad de aanblik van de luxueuze villa’s en appartementen in de residentiële buitenwijken van Bamako, Douala,
Yaoundé, Abidjan, Dakar, … zelfs op de flanken van de ‘mille et une collines’ van Bujumbura, is ronduit overweldigend:
externe indiciën van de extreme rijkdom van een Afrikaanse elite. ‘Le montant total des fonds privés africains détenus à
l’étranger dans les paradis fiscaux dépasse de loin le montant total de la dette extérieure africaine’ schrijft de Togolese
professor Yves Ekoué Amaïzo in ‘Crise financière mondiale – Des réponses alternatives de l’Afrique’(2010, p 114). Ook
Abdoul Mbaye, eerste minister van Senegal, maar voordien bankier, wist waar Abraham de mosterd kon halen. Hij liet op
6/6/2012 in de lokale media optekenen: “Je fais appel au citoyen africain de se transformer en bailleur de l’investissement
national en infrastructures”.
Afrika hoeft niet beroep te doen op buitenlandse financiële middelen. Binnenlands geleend kapitaal moet ook worden
terugbetaald maar heeft het voordeel dat het terugbetalingen terug in het binnenland doet rollen. Impliciet raadde eerste
minister, ex-bankier Mbaye zijn rijke medeburgers aan gebruik te maken van de door de overheid aangeboden bescheiden
positieve interest op de geïnvesteerde kapitalen in tegenstelling tot de negatieve interest ingehouden door de banken in
de belastingsparadijzen.

De Afrikaanse rijke bovenlaag van de bevolking motiveren om te investeren op de langere termijn? Hoe?
 Inspelen op het nieuw gegeven van de negatieve interesten in de offshore centra.
 De rijke bovenlaag confronteren met inspirerende voorbeelden van succesvolle ondernemers in een productieve
economie.
 ‘Brain gain’. Dezelfde elite in contact brengen met hoger opgeleide circulaire migranten: zij komen terug met ideeën
en contacten uit geavanceerde economieën die de inschakeling in internationale industriële waardeketens
vergemakkelijken.

Dé troefkaart van Afrika!
De nieuwe jonge ‘opgeleide’ middenklassse
de vooruit wil (Sénégal: 55.000 bacheliers/an)

Demografisch dividend ‘Afrika 2035’
Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als China


Deze rijke bovenlaag bewust maken van de unieke troeven van Afrika om zich versneld te industrialiseren:
 haar demografisch dividend: weldra evenveel hoger opgeleiden in de fleur van hun leven als China;
 haar onuitputbaar hernieuwbare energie (de zon): Afrikaanse fotovoltaïsche elektriciteit is even goedkoop als
elektriciteit geproduceerd door steenkoolcentrales;
 haar akkergronden van de wereld: nodig om een wereldbevolking van negen miljard mensen te voeden;
 haar bodemrijkdommen lokaal te transformeren tot producten voor de wereldmarkten;
 haar KMO’s die, dankzij goedkope moderne technologieën, zich integreren in netwerken van de maakindustrie;
(mondiale waardeketens);
 haar lagere loonkost dan China; (voor de volgende 20 jaar?)
 haar bi-culturele diaspora: de go-betweens tussen Westerse en Afrikaanse bedrijfsculturen;
 haar ontluikende democratieën (o.a. Senegal, Ghana, Benin, Ivoorkust, …);
 in de ‘achtertuin’ van Europa: korte routes voor bevoorrading en distributie, zelfde tijdsgordel.
  Afrika heeft de potentie om over 15-20 jaar over een even belangrijke koopkracht te beschikken als China

Meer: kopie van een mail aan de vice-president Afrika van de Wereldbank “How to motivate the African financial elite to
move from investments with a short term payback period (commerce, real estate) to investments with a longer term
payback period (investments in manufacturing industries)?”
Beste ondernemer,
Afrika, een nieuwe groeimarkt: er nu zonder noemenswaardig risico een eerste stap zetten? Dankzij het programma
‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden’? De tijdelijke aanwerving van een Afrikaanse ingenieur,
economist of andere hoger gediplomeerde? Afrika, in uw achtertuin, niet aan China over laten?
De Belgische overheid faciliteert.
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