
   Afrika 2018: economische vooruitzichten 
 

De slabakkende industrialisering van Afrika, één van de grote paradoxen van deze tijd 
De inclusieve ontwikkeling van Sub-Saharaans Afrika. ‘Het Westen’ en ‘Afrika’: twee tegengestelde visies 

 

 De visie van Afrika, de directe betrokkene, is eenduidig en klaar: “Modern industrieën en infrastructuren stellen 
Afrika in staat om zelf alle echte of vermeende problemen van ongelijkheid op te lossen”. De boodschap van zowel de 
overheden, academia, ondernemers en de burgermaatschappij is eensluidend: “Kom uit welbegrepen eigenbelang bij 
ons investeren in moderne ateliers en fabrieken, in de meest diverse sectoren. Wij bieden u grondstoffen, 
werkkrachten en hernieuwbare goedkope energie aan en weldra één vierde van de totale actieve wereldbevolking, 
een enorme koopkrachtige middenklasse in wording”. 

 

 Het thema van de EU Developement Days 2018 (5-6 juni), dé EU hoogmis voor de ontwikkeling van Afrika, luidt: 
‘Gender Equality’(!?). Andere prominente thema’s van het Westen: illegale immigratie indijken, capaciteitsversterking 
en financiering van de ambachtelijke ondernemer, digitalisering, verantwoordelijk leiderschap, MVO, bescherming 
van de kleine landbouwer, onderwijs, effectieve instellingen, gezondheid van de bevolking, klimaatproblemen, 
conflicten beheersen, democratie installeren. 

 

Het Westen debatteert oeverloos over de nefaste symptomen van een gebrek aan inclusieve economische groei (vb. 
‘Gender Inequality’). Het onderwerp ‘Industrialisering van Afrika’, waar Afrika voortdurend zelf de nadruk op legt, komt 
nooit aan bod. Begrijpe wie begrijpe kan. Postkoloniaal paternalisme? Vreest de EU de concurrentie van Afrika?  
 

Als illustratie van de Afrikaanse visie pro ‘Industrialisering’ tout-court hieronder opmerkelijke citaten van de President van 
de Banque Africaine de Développement tijdens de voorstelling, op 17 januari 1018 in Abidjan, van haar laatste jaarrapport. 
 

Perspectives économiques en Afrique 2018 (*) 

La Banque africaine de développement plaide avec force pour l'industrialisation de l'Afrique 
 
 

 Enkel dankzij de industrialisering kan Afrika banen creëren voor de 12 miljoen personen die jaarlijks haar actieve 
bevolking vervoegen, een inclusieve groei realiseren en de armoede indijken. 

 Buitenlandse directe investeringen in competitieve industrieën dienen dringend aangetrokken te worden om 
voldoende ‘kwaliteitsbanen’ te creëren 

 Afrika moet privaat kapitaal aantrekken om de bouw van voorname infrastructuren te versnellen die Afrika in staat 
stellen om haar potentieel tot ontplooiing te brengen. 

 De transfer van arbeidskrachten uit traditionele sectoren met een lage productiviteit (landbouw, ambachten) naar 
moderne sectoren met een hoge productiviteit (industrie): sleutel voor een versnelde groei van Afrika. 

 De ganse wereldeconomie heeft voordeel bij de industrialisering van Afrika en de bouw van productieve 
infrastructuren in het continent. Ondanks het wederzijds voordeel dat gepaard gaat met de industrialisering van het 
continent zet deze transactie zich niet door, één van de grote paradoxen van deze tijd. (**) 

 Een versterking van de overheidsgaranties van de G 20 vermindert de risicoperceptie van de private sector en zal 
extra investeerders over de brug doen komen. De wereldwijde financiële voorwaarden zijn ten andere vrij gunstig. 

 

(17/01/2018, Abidjan, Côte d’Ivoire) Akinwumi A. Adesina 
Président Groupe de la Banque africaine de développement 

 

Boodschap aan de lezer-ondernemer van deze kroniek 
                                                                                                                                

 
 

Zonder enig risico kennis maken met ‘het andere’ Afrika, het Afrika als nieuwe groeimarkt, voorbij het armlastige  Afrika? 
Door deel te nemen aan het programma ‘Circulaire Migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden’?  
Meer informatie: Karel.Uyttendaele@pandora.be, tel +32 495 24 07 93 
 

(*) Een meer uitgebreide samenvatting van het rapport - Perspectives économiques en Afrique 2018 (het volledige rapport en 
français) - African Economic Outlook 2018  (het volledig rapport in English) - Industrialiser l’Afrique (Avril 2017) 
 

(**) Suggesties om te remediëren aan deze paradox: brede bewustmaking  

 Een Industrieel Marshall Plan van de private sector ‘met’ Afrika lanceren? 

 Het Westen bewust maken van sterkten van Afrika: “AFRIKA IS NIET WAT U DENKT” 
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