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Bijlage One-Pager Track DDE

Met de DDE track van the West Wing hebben we besloten om de aanpak in tweeën te splitsen:
macro en micro. Het Macro gedeelte richt zich op de grotere lijnen en probeert digitale- en
economische ecosystemen en stakeholders in kaart te brengen. Daarbij wordt er specifiek gekeken
naar de rol van de African Union (AU) en de mogelijkheden tot samenwerkingen met Nederland
of/en andere EU landen. Het Micro gedeelte focust zich op twee landen en regio’s binnen deze
landen: Kenia in Oost-Afrika en Ghana in West-Afrika. Deze landen zijn zogenoemde high potential
landen, maar kennen wellicht regio’s die meer geschaard kunnen worden onder high gain. Door deze
landen te analyseren kan ingezoomd worden op regionale verschillen binnen Oost- en West-Afrika en
kan een bredere strategie worden ontwikkeld. Er is daarbij specifiek aandacht voor de factoren die
ervoor hebben gezorgd dat deze landen koplopers zijn binnen de regio. De Macro en Micro aanpak
kunnen aan elkaar worden gelinkt in een effectief beleidsvoorstel dat een strategie presenteert op
internationaal, regionaal en lokaal niveau.

Macro Focus

De wereld is aan het digitaliseren. Dit brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee voor
internationaal ontwikkelingsbeleid. Kansen om Afrika vooruit te brengen in de nieuwe digitale
economie. Uitdagingen in de zin van een (digitale) geopolitieke agenda om Afrika te beïnvloeden.
Denk aan bijvoorbeeld: China die steeds meer interesse toont met Afrika d.m.v. hun Belt and Road
Initiative, de VS die marktgedreven ontwikkelingsbeleid uitoefent in Afrika met hun Build Back Better
World en de EU die onlangs met de Global Gateway een buitenlands investeringsfonds heeft
opgericht ook voor Afrika. Daarnaast heeft de AU ook een digitale transformatie strategie en
ambities voor Afrika. De AU ambieert om een geïntegreerde, inclusieve digitale samenleving en
economie in Afrika die de levenskwaliteit van Afrika’s burgers mogelijk maakt. Dit zien zij d.m.v.
bijvoorbeeld een single digitale markt. Echter, de digitale ontwikkeling van Afrika vergt ook veel
investeringen, niet alleen in grootschalige infrastructuurprojecten, maar ook in o.a. onderwijs en
private sector ontwikkeling.

In de laatste decennia heeft Afrika fors vooruitgang geboekt op economisch gebied. Zo
groeide Afrika procentueel met een gemiddelde van 4,5% (2004-2018), steeg de private consumptie
elk jaar met gemiddeld 3,3% en daalde het aantal mensen dat in extreme armoede leeft met 16%
(t.o.v. 1990). Ook digitalisering heeft Afrika flinke sprongen gemaakt. Zo'n 41% van de Afrikaanse
bevolking beschikt over een mobiele telefoon, 72% gebruikt hun mobiel dagelijks en 66% heeft een
mobiele geldrekening. Echter ondanks deze vooruitgangen, blijft de formele sector van de meeste
Afrikaanse economieën blijven klein, onderontwikkeld en discriminerend met name voor vrouwen.
De meeste jongeren werken in de informele sector en kampen met slechte arbeidsvoorwaarden en
lage lonen. Van de 38,1% geschatte werkende armen bestaat 23,5% uit jongeren. Meisjes worden
ook in deze sector vaak meer benadeeld door hogere barrières naar toegang tot werk en slechtere
arbeidsomstandigheden.

Toch biedt digitalisering in Afrika kansen, voor de versterking het MKB het creëren van
betere banen. Digitalisering kan bijvoorbeeld bijdragen aan gendergelijkheid en kan miljoenen banen
en nieuwe mogelijkheden voor het MKB ontgrendelen. Daarom is het investeren in hoogwaardige
digitale en fysieke infrastructuur belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat de connectiviteit binnen
Afrika vergroot wordt, waardoor ongelijkheden verminderen en er meer deelgenomen kan worden
aan de wereldwijde waardeketen. Daarnaast zal dit de digitale transitie aanwakkeren en leiden tot
meer banen, automatisering en productiviteitsverhoging Er liggen ook grote kansen in het opleiden
van een generatie met de juist vaardigheden voor de banen van morgen. Hierbij speelt de
formalisering van de economie ook een rol. Het MKB biedt kansen om als toegangspoort te dienen
voor werkgelegenheid.

Echter, zijn er ook belemmeringen in de vorm van institutionele, infrastructurele en digital
divide. Zo is er bijvoorbeeld slechte tot geen coördinatie tussen landen, beperkte beleid en



regelgeving, knowledge gap, hoge digitale infrastructuur kosten, tekort aan
financieringsmogelijkheden, genderongelijkheid, lage kwaliteit educatie, rurale versus urbane
ongelijkheden, en een mismatch op de arbeidsmarkt.

Micro Focus

Zoals benoemd zijn Ghana en Kenia zowel high potential als high gain landen en dienen dus als

voorbeeld voor digitalisering in de regio. Per land is er een aantal sectoren gekozen waar verder

onderzoek naar gedaan zal worden. Door het wijdverbreide gebruik van M-Pesa in Kenia is het

interessant om te kijken hoe dit verder zich zal uitbreiden en hoe innovatie een rol zal spelen ter

ontwikkeling van een volwaardig fintech sector in de regio. Om dit te realiseren is een een forse groei

nodig in de human capital als bedrijven van de zogenaamde 'Silicon Savannah.' Deze benodigde stap

wordt ook opgemerkt door de Keniaanse overheid in hun Digital Economy Blueprint waarbij

investeren in zowel basis- als geavanceerde digitale skills centraal staat. Naast deze high potential

sector is Agtech ook een sector waar wij op willen focussen, zowel in Ghana als in Kenia. In Kenia

staat de landbouwsector ook wel bekend als de ‘backbone of the economy.’ Dit is indicatief voor het

aantal mensen werkzaam in de Agtech maar slechts een kwart van het BBP is hieraan te danken. Er is

hier zowel een efficiëntie als een welvaarts slag te behalen. Wij zien hierin een grote toevoeging van

Nederlandse kennis en ondersteuning.

Om diezelfde reden willen wij ook inzetten op Agtech in Ghana. Hierbij zal gefocust worden

op lokale mogelijkheden en context van beide landen om zo aansluitend beleid te vormen en aan te

tonen dat er verschillende aanpakken nodig zijn. Daarnaast is Ghana ook een high potential land voor

de E-health sector. Dit komt door de landelijke ambitie voor een algemene zorgverzekering en een

strategie voor de implementatie van E-health die al in 2010 werd gelanceerd en herzien is in 2018.

Verder zien we een belemmering in het feit dat de prijs van ‘online zijn’ erg hoog ligt. Hierdoor is de

potentie van e-commerce nog niet volledig zichtbaar voor vele inwoners van Ghana en dus ook nog

niet ontwikkeld. Als DDE track gaan wij onderzoeken hoe Nederland de ontwikkeling in infrastructuur

kan ondersteunen om zo de belemmering te verlagen. Ondertussen kijken wij hoe het MKB het best

hierin ondersteund kan worden zodat zij hiervan optimaal gebruik kunnen maken.


