
Ondernemingen uit Afrika & EU lanceren samen  

een industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika 
 

 
 

 Afrika 2050: 25% van de actieve wereldbevolking, een enorme potentiële markt, in onze achtertuin en met 
cultuurhistorische banden 

 Enkel ondernemingen slagen er in - uit welbegrepen eigenbelang – een doorbraak te realiseren in de economische 
en maatschappelijke ontplooiing van Sub-Saharaans Afrika. 

 Westerse ‘experts’ die Afrika ‘leren vissen’: dit wordt ervaren als stigmatiserend en als oneerlijke concurrentie 
 Rol van de overheid: een breed publiek bewust maken van de sterkten van ons buurcontinent 
 

Op 27 september 2017 organiseerde de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Lede (Aalst) een ebatavond 
‘Afrika’.  Samenstelling van het panel: ondernemers actief in Afrika (DEME, Marie-Jo), een politiek mandataris 
‘Ontwikkelingssamenwerking’ (CD&V), een NGO (Broederlijk delen). Teneur van de inleiding: hoopgevende inzichten over de 
unieke kansen voor en de doorbraakrol die internationale ondernemingen - uit welbegrepen eigen belang - vervullen voor de 
economische en maatschappelijke ontplooiing van Sub-Saharaans Afrika. (Presentatie, programma hieronder)  
 

Samenvatting, opinies en conclusies van ondergetekende, inleider van het breed publiek debat:  

Privé ondernemingen hebben er alle belang bij om zelf een soort industrieel Marshall Plan met Afrika te lanceren, in 
samenwerking met Afrikaanse ondernemers en met de belangrijke Afrikaanse financiële elite (of Afrika aan China overlaten?) 
 Geen enkel land heeft zich kunnen ontwikkelen zonder een competitieve maakindustrie; 
 enkel industrialisering, geïnitieerd door grotere ondernemingen (met de transfer van geavanceerde bedrijfsprocessen, 

technologie, sociale modellen), leidt tot de creatie van een mondige Afrikaanse middenklasse die zelf haar interne 
problemen van armoede, ongelijkheid, corruptie en gedwongen migratie oplost; 

 de troeven van Afrika om zich te industrialiseren: (1) haar opgeleid demografisch dividend; (2) eeuwig hernieuwbare 
energie, (3) landbouwgronden van de wereld, (4) goedkope communicatiemiddelen voor inschakeling van KMO’s in 
mondiale industriële waardeketens, (5) enorme eigen financiële middelen, (6) ontluikende democratieën;  

 wij onderschatten de intelligentie van de eigentijdse Westerse ondernemer (‘voorbij’ het harde korte termijn kapitalisme); 
ook de aandeelhouders, werknemers en klanten van Nestlé, Danone en Barry-Callebaut willen de rendabiliteit op termijn 
van hun onderneming verzekerd zien; zij zoeken (1) zekerheid en kwaliteit van toeleveranties (opleiding van boeren, 
meststoffen, scholing van technici, respect voor de planeet), (2) lokale koopkracht voor hun producten; 

 wij onderschatten de intelligentie van de eenvoudige Afrikaanse families; zij dromen – terecht of ten onrechte - voor hun 
kinderen van het Westers welvaartsmodel: zij zijn bereid het eten uit hun mond te sparen om hun ‘meest begaafden’ 
hogere studies aan te bieden;  

 wij onderschatten de fierheid van de Afrikaanse hoger opgeleiden: zij willen tijdelijk aan de slag in geavanceerde Westerse 
ondernemingen en zelf beslissen welke processen, technologieën en sociale modellen zij geschikt achten voor de 
ontplooiing van hun maatschappij; gesubsidieerde Westerse ‘experts’ die Afrika ‘leren vissen’ ervaren zij als 
stigmatiserend en oneerlijke concurrentie; 

 Afrika en Europa hebben baat bij een wereldwijde taks op CO2-uitstoot (cfr Macron); 
 Afrika responsabiliseren.  
 

De rol van de Europese overheden:  

Hoog tijd om een doorbraak te forceren en Westerse ondernemingen aan te sporen zich te engageren in een industrieel 
Marshall Plan ‘met Afrika’; (het effect van decennialange hulpprogramma’s is vrij marginaal geweest op het 
welvaartsniveau van Sub-Sahara Afrika); naast dringende humanitaire hulp kan de overheid zich beperken tot: 

https://2507823-908628539044786.preview.editmysite.com/uploads/2/5/0/7/2507823/lede_27sept17_marshall_plan_met_afrika.pdf


(1) een breed publiek sensibiliseren over de sterkten van ons buurcontinent, voorbij het stigmatiserend N/Z ‘hulp’ 
verhaal; (cfr Duitse Bondspresident & AFRIKA KOMTT!) 

(2) garanties uitbreiden voor ondernemingen en financiële instellingen die investeren in Afrikaanse infrastructuren en 
arbeidsintensieve agro-, voeding- en maakindustrie; (cfr de Chinese overheid); (in plaats van de 0,7% 
ontwikkelings’hulp’?) 

 

Foto’s & reacties: Facebook http://bit.ly/2hyNTwg -  Foto’s: Flicker https://flic.kr/s/aHskoU1vnS 
 

 
Circulaire Migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden 

Meer info: Karel Uyttendaele  
1968-04: HP-Azië, Agoria 
2005-17: Mali, Senegal, Burundi, Kameroen, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea 
- 150+ conferenties ‘Afrika trekt zichzelf uit het moeras’ 
- 500+ individuele interviews jonge Afrikaanse ingenieurs en economisten 

Karel.Uyttendaele@pandora.be +32 495 24 07 93 

Circulaire Migratie – Afrika 2030, zelfde koopkracht als China - Afrika responsabiliseren 

Diepe vijvers van Afrikaans kapitaal motiveren voor industriële investeringen 
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AFRIKA TREKT ZICH MET DE HAREN UIT HET MOERAS 

Afrika 2035, één vierde van de totale actieve wereldbevolking 

Enorme kansen …of een tikkende tijdbom? 
Via de media worden wij dagelijks geconfronteerd met de vele kwalen van Afrika: hongersnood, corruptie, drenkelingen. Er is 
echter ook een ‘ander’ meer hoopgevend Afrika: evenveel hoger opgeleiden als in China, onuitputbaar hernieuwbare 
energiebronnen (de zon), landbouwgronden van de wereld, enorme eigen financiële middelen, ontluikende democratieën.  
Dankzij goedkope nieuwe technologieën en samenwerking met Westerse ondernemingen kunnen Afrikaanse ondernemers zelf 
hun bodemrijkdommen transformeren tot producten voor lokaal verbruik en voor export. Zo ontstaat een brede mondige 
middenklasse die zelf de grondoorzaken van armoede, ongelijkheid, corruptie en gedwongen migratie indijkt. 

 

Inleiding: Ondernemingen lanceren een industrieel Marshall Plan met Afrika (Karel Uyttendaele) 
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