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SAMMANFATTNING

Zambias ekonomi domineras av kopparutvinningen som står för
mer än 30% av BNP. 95% av exportintäkterna och 60% av rege
ringens skatteintäkter. Inkomsterna från kopparnäringen ökade
kraftigt fram till 1970 P g a ökad produktion och höga världs
marknadspriser. Efter mars 1970 har emellertid kopparpriserna
sjunkit kraftigt. Under 1970 inträffade också ett svårt ras i en av
landets största gruvor, vars produktion avbröts och troligen inte
kommer igång i full skala förrän 1972. Värdet av koppar
produktionen 1970 var 20% lägre än 1969. Eftersom exporten ej
differentierats - beroendet av kopparn har tvärtom ökat - kom
mer den ekonomiska utvecklingen i fortsättningen att till stor del
bero på världsmarknadspriset på koppar.

Landets BNP har ökat med ca 10% per år från 1964 till 1969.
Under 1970 och 1971 har en viss stagnation inträffat p g a de
minskade kopparintäkterna. Tillväxten, som varit speciellt kraftig
inom tillverkningsindustrin samt handel- och transportnäringarna,
har varit mycket ojämnt fördelad i landet och områdena utanför
kopparbältet och längs järnvägen till Lusaka har i mycket liten
utsträckning påverkats.

Jordbruksproduktionen har de senaste åren varit mindre än vid den
politiska självständigheten 1964. Zambia som tidigare varit en be
tydande exportör av majs tvingades 1969, 1970 och 1971 impor
tera betydande mängder majs, bl a från Sydafrika. Trots en för
väntad rekordskörd 1971 såg Zambia sig nödsakad att importera
majs från Syd-Rhodesia.

Den växande klyftan mellan den moderna och den traditionella
sektorn är Zambias största inrikespolitiska och ekonomiska pro
blem.

Genom sitt läge som det svarta Afrikas sista utpost mot det av



ökat inflytande

utvecklingsplaner

bistånd

minoritetsregimer dominerade södra Afrika är Zambia ännu till
stor del beroende av den import och export som går genom dessa
länder. Efter Syd-Rhodesias ensidiga självständighetsförklaring
1965 omdirigerades en stor del av Zambias handel med detta land,
men samtidigt ökade handelsberoendet av Sydafrika. Zambias
politik har präglats aven balansgång mellan ett politiskt för
dömande av rasismen i södra Afrika och ett accepterande av de
ekonomiska förbindelsernas realiteter.

Det statliga och det nationella inflytandet inom ekonom in har
ökat sedan staten övertagit 51 % av aktierna i de två största gruvbo
lagen, de viktigaste industriföretagen samt nationaliserat försäk
ringsbolagen och byggnadskreditinstituten. Dessutom får fr o m
1972 endast zambier, med undantag för ett fåtal branscher, till
stånd att driva detalj- och partihandel.

Zambias första utvecklingsplan gällde perioden 1966-70. På grund
av Syd-Rhodesias ensidiga självständighetsförklaring tvingades den
zambiska regeringen till kraftiga omprioriteringar under plan
perioden, särskilt för att göra transportsystemet mindre beroende
av Syd- Rhodesia. Investeringarnas andel av bruttonationalproduk
ten kom därför att ligga mellan 25-30% under den första delen av
planperioden. Efter slutförandet av de flesta projekten har investe
ringskvoten sj unkit något.

Zambias andra utvecklingsplan, som omfattar femårsperioden
1972-1976, offentliggjordes i januari 1972. Planens utvecklings
strategi lägger tyngdpunkten på landsbygdens utveckling och
ökning av jordbruksproduktionen. Under planperioden beräknas
BNP per capita stiga från 246 Kwacha (1 K = 6,SO skrI till 300
Kwacha. De totala statsutgifterna under planperioden beräknas till
lS miljarder kr, varav utgifterna på utvecklingsbudgeten uppgår till
7 miljarder kr. Planen förutsätter att världsmarknadspriset på
koppar kommer att ligga på i genomsnitt SOO K per ton c.i.f.,
vilket är 10-15% högre än det nuvarande priset.

Det offentliga biståndsflödet från DAC-Iänderna var 1970 ca SO
milj kr vilket motsvarar drygt en procent av BNP. Dominerande
biståndsgivare är Storbritannien. Landets räntor och amorteringar
på utländska offentliga lån motsvarade mindre än tre procent av
exportintäkterna.
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HISTORISK-POUTISK BAKGRUND

Den historiska utvecklingen
Av de folk som nu finns i Zambia synes ingen ha varit bosatt i
landet före 1200-talet, då Tonga- och Ilastammarna slog sig ned i
det område som nu utgör Södra provinsen. Folken i övriga delar av
Zambia har i flertalet fall invandrat först under de senaste tre
seklerna. En av de gamla huvudvägarna för immigrationen från
norr till söder i tropiska Afrika gick tvärs över Zambia. Landet har
därför blivit utsatt för ständig invasion från starka folkgrupper vid
dess gränser, vilket är skälet till att den nuvarande afrikanska be
folkningen har olika språk, beroende på folktillhörigheten.

Ännu inemot mitten av förra seklet torde jakt och fiske ha utgjort
de viktigaste näringsgrenarna för den fåtaliga befolkningen. Det var
slavhandeln som förmedlade kontakten med yttervärlden och han
deln gällde slavar och elfenben i utbyte mot pärlor, tyger och
vapen.

Genom Livingstones upptäckter blev europeerna intresserade av de
rhodesiska områdena. Cecil Rhodes upptäckte i slutet av 1800
talet dess kopparrikedomar. Genom direkt våld, hot om våld eller
genom falska förespeglingar om ekonomiska förmåner under
kuvades de viktigaste folkgrupper Lozi, Bemba och Ngoni och
tvingades att underteckna avtal med britterna om koncessioner till
stora landområden. Britterna övertog hövdingarnas befogenheter
med hjälp av sin militära överlägsenhet. Däremot påtog sig inte
britterna hövdingarnas förutvarande skyldigheter.

Ar 1889 bildade Rhodes The British South Africa Company, som
fram till 1922 administrerade de båda Rhodesia. Ar 1924 blev
Syd-Rhodesia efter folkomröstning en självstyrande koloni medan
Nord-Rhodesia övertogs av den brittiska kronan från The British
South African Company och fick ställning som protektorat.



tvingade in i penning

ekonomi

medveten arbetarklass

uppstår

åsiktsbrytning om

federationen

Genom vilseledande formuleringar hade Rhodes sändebud lyckats
övertyga hövdingen av Barotseland om en koncession för gruvdrift
inom Barotselands (i sydvästra Zambia) område. Inga malm
fyndigheter har hittats inom detta område, men kompaniet åbero
pade Barotsekoncessionen för att kräva royalties av de bolag som

tog hand om den utvinning av kopparn i Kopparbältet Ii norra
Zambia) som kom igång på allvar på 1920-talet.

Penningekonomin som uppstod i Kopparbältet och i de områden
som låg utmed järnvägen, bröt med det traditionella samhällets

självhushållning. Arbetskraft tvångsrekryterades till gruvorna och
hyddskatt infördes för att tvinga afrikanerna in i penningekono

min. Följden blev att den bästa arbetskraften gav sig iväg från

landsbygden. Den minskade jordbruksproduktion som blev följden
gav upphov till att livsmedelstillgångarna blev mindre. Utmed järn

vägslinjen startades kommersiella storjordbruk av europeiska far
mare, men kunskaperna om jordbrukstekniken spreds ej till afrika
nerna. Inom undervisningen var åtskillnaden mellan svarta och vita

närmast total. Folkskolor inrättades för afrikanerna, men barnen

tilläts bara avancera till viss gräns - de flesta skolor var fyraåriga.

Den första folkskolan för afrikaner som inrättades i Barotseland
ledde till uppkomsten av ett utbildat skikt av lozis. Dessa skulle
sedermera komma i politisk strid med gruvarbetande bembas i
Kopparbältet, som förordade en radikalare självständighetspolitik
gentemot europeerna.

I gruvorna uppstod en fackligt och politiskt medveten afrikansk
arbetarklass. 1935 kom den första strejken för bättre löner. 1948
bildades den första afrikanska fackföreningen för gruvarbetare.

Den vita befolkningen hade emellertid inte varit overksam för att
bevaka sina intressen. De ville behålla makten i Syd-Rhodesia men

samtidigt stanna utanför Sydafrikas maktsfär och därför utveck
lades tanken på att åstadkomma en federation mellan Nord- och
Syd-Rhodesia och Nyasaland (Malawi). Man hoppades även att.en

federation skulle kunna inta en självständigare hållning gentemot
den brittiska regeringen i behandlingen av afrikanerna. Trots starkt

motstånd från afrikansk sida bildades slutligen federationen

Rhodesia-Nyasaland i oktober 1953. I Nord-Rhodesia, liksom i
Nyasaland, var missnöjet med Federationen mycket stort hos den

afrikanska befolkningen och dess främsta ledare, Kenneth Kaunda,
engagerade sig mycket starkt för att lotsa landet ur samman

slutningen.
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Den 31 december 1963 upplöstes Federationen. Den 20 och 21
januari 1964 hölls allmänna val i Nord-Rhodesia. Landet hade nu
full inre självstyrelse. Samtid igt trädde en ny konstitution i kraft.
Den nya lagstiftande församlingen hade 75 platser, av vilka 65 valts
av afrikanerna från en huvudlista och 10 valts från en europeisk
lista. Kaundas United National Independence Party (U NlP) vann
55 av de 65 platserna på den allmänna listan och African National
Congress lANC) fick 10 mandat.

Den 24 oktober 1964 blev Nord-Rhodesia politiskt helt själv
ständigt under namnet Zambia.

Statsrättsliga förhållanden
Zambia är en republik med en president vald på fem år, samma
mandattid som gäller för det aven kammare bestående parla
mentet. Vid upplösning av parlamentet väljes ny president. Presi
denten, som konstitutionellt har en stark ställning, är statschef,
regeringschef, överbefälhavare och utser och entledigar vicepresi
denten och departementscheferna.

Till landets förste president valdes 1964 dr Kenneth O Kaunda
genom omröstning i nationalförsamlingen. Numera väljs dock
presidenten genom direkta val av folket. Så skedde också när
Kaunda omvaldes år 1968.

Den lagstiftande makten Iigger hos parlamentet. Genom en ny val
kretsindelning 1968 utökades antalet mandat från förutvarande 75
till 105. Därtill har presidenten befogenhet att utse upp till fem
personer som speciella medlemmar av parlamentet, för att vidga
dess representativa karaktär eller för att ge plats åt speciellt merite
rade personer. Såväl rösträtts- som valbarhetsåldern är 21 år.

Administrativ indelning
Zambia är indelat i 8 provinser som i sin tu r är uppdelade på 6 a8
distrikt. Som särskilda administrativa enheter räknas 3 städer (Lu
saka, Kitwe, Ndola), 5 municipalsamhällen och 24 mindre städer.

Reformer i november 1968 syftade till att minska den starka
centraldirigeringen genom att ge provins- och distriktsregeringarna
större autonomi. Kabinettsministrar utsågs för varje provins, som
övertog en del av de funktioner som tidigare åvilat departements
cheferna. På distriktsnivå genomfördes en liknande reform genom
inrättande aven guvernör för varje distrikt.



UNIP dominerande

partiet

ANC oppositionsparti

opposition och splitt

ringstendenser

"doktrin om huma

nismen" 1967

Partierna
United National Independence Party (UNlP) har en övervägande
majoritet i parlamentet och har helt präglat det politiska livet efter
det att Zambia blev självständigt 1964. Sedan ett flertal unga med
lemmar i slutet av 50-talet brutit sig loss ur det då ledande partiet
African National Congress (ANC) och bildat kärnan i det nya
UNlP, utvecklades detta snabbt till det dominerande politiska par
tiet. Detta p g a dess attraktiva program (bl a krav på omedelbart
självstyrelse och allmän rösträtt), dess effektiva organisation och
dess framstående ledare. Vid de senaste allmänna valen, i december
1968, erhöll partiet 81 mandat av totalt 105. (Därtill kan partiet
räkna med de fem extra ledamöter som presidenten har rätt att
utse.) Partiet har en ledande ställning i alla provinser utom de
södra och västra (f d "Barotseland"). Det starkaste stödet finns
dock i norra provinsen samt i Kopparbältet. Kärnan i partiet utgörs
av den bembaspråkliga gruppen. Partiets ledare är president
Kaunda.

ANC var, sedan United Party (UP) förbjudits i augusti 1968, till
helt nyligen det enda oppositionspartiet. Partiet var det ursprung
liga nationalistiska partiet i Nord-Rhodesia. Den utbrytning som
ledde till skapandet av UNlP var en följd av att ANG enligt utbry
tarna förde en alltför moderat politik gentemot den vita minori
tetsregeringen. Partiet har därefter varit i klar minoritet. I 1968 års
val erhöll partiet 23 mandat. (ANG stödde också den oberoende
kandidaten som erhöll det resterande mandatet.) ANG har sin
förankring i de södra och västra provinserna. Partiets ledare är
Harry Nkumbula.

Den inrikespolitiska utvecklingen efter självständigheten
Inrikespolitiken i Zambia efter 1964 har präglats av president
Kaundas misslyckade försök att skapa "One Zambia, One Nation".
Det motstånd han därvid rönt har dels yttrat sig i ett allt kärvare
förhållande mellan regeringspartiet UN lP och oppositionen, dels i
de splittringstendenser som förekommit inom själva UN lP. Mot
sättningar mellan olika folkgrupper har ansetts som den främsta
orsaken till denna utveckling.

President Kaunda har deklarerat att han personligen söker mot
arbeta framväxten av särskilda maktblock inom partiet och natio
nen på basis av de traditionella folkgrupperna eller personlig makt
ställning. I sin "doktrin om humanismen" som för första gången
lades fram i april 1967 sammanställde han sina åsikter i ett poli-
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tiskt, socialt och ekonomiskt program. I stilen finns vissa likheter
med den av Tanzanias president Nyereres tidigare samma år fram
lagda Arushadeklaration, men doktrinen är inte lika genomarbetad
och fungerar mer som en allmän morallära med starka nationalis
tiska inslag än som en ideologi.

människan det centrala "Zam bisk humanism" kräver en återgång ti II det "klasslösa" sam
för samhället och partiet hället som fanns i det förkoloniala Zambia och en omfördelning av

egendomen i enlighet härmed. Människan anges som det centrala i
samhället och i all verksamhet från partiets sida. President Kaunda
gör i doktrinen avgränsningar både mot kommunismen och kapita
lismen. Ekonomisk utveckling har betydelse endast i den mån den
gagnar varje enskild samhällsmedlem och inte enbart kollektivet
och bör omfatta även de som är likgiltiga för eller avviker från
partilinjen.

Fram till 1967 hade man i stort sett lyckats förhindra motsätt
ningar mellan de olika folkgrupperna inom politiken. President
Kaunda identifieras ej med någon särskild folkgrupp, ett faktum
som lett till att hans ledarskap över UNIP både som nationell
rörelse och parti, aldrig ifrågasatts. I UNIPs mäktiga centralkom
mitte (närmast identisk med regeringen) fördelade man noggrant
posterna mellan olika folk och provinser. Lozi-gruppen som har sin
förankring i den Västra provinsen, var emellertid starkt överrepre
senterade i förhållande till sin folkmängd. Anledningen till detta
var att man fruktade att de i annat fall skulle bryta med UNIP och
istället gå in i oppositionspartiet ANC.

inrikespolitisk kraft

mätning

elektor:
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Vändpunkten kom i och med valet av UN IPs centralkommitte
Mulungushi i augusti 1967, då man frångick den tidigare, centrali
serade rekryteringsprocessen som syftade till att uppnå en bred
allmän nationell representation. Istället lades grunden för en
politisk kraftmätning i och med att valgrupper för elektorerna bil
dades med utgångspunkt från de olika folkgrupperna. Lozi-grup
pen utmanövrerades från centralkommitten genom en allians mel
lan Bemba- och Tonga-gruppen. Därtill valdes Kapwepwe, från
Bemba-gruppen till vicepresident i partiet (och nationen) och er
satte därmed Reuben Kamanga, från Östra provinsen, som innehaft
en neutral ställning i maktbalansen mellan Bemba- och Lozi-grup
pen. Mulungushi-valet resulterade i att en grupp Lozi -politiker, med
den förutvarande ministern Mundia i spetsen, lämnade partiet och
gick in i utbrytargruppen, United Party, UP, som hade sitt starkas
te stöd i den Västra provinsen.



UP-partiet olaglig

förklaras

första allmänna valen

1968

motsättningar inom

regering och parti

partiets centralkommitte

upplöst

förslag till ny partistadga

UP uppfattades som ett starkt hot inom UN lP. I augusti 1968, tre
månader före parlamentsvalet, förklarades partiet olagl igt efter en

incident i vilken en funktionär i UN lP dödats. Förbudet ledde till
att UPs funktionärer och väljare stödde ANC vid valet.

Även i förhållande till oppositionspartiet led president Kaundas

nationella integrationssträvanden bakslag. De ledande politikerna i
UN lP hade sett fram mot upprättandet aven enparti-stat i Zambia

eftersom de ansåg att mindre oppositionspartier bara förespråkade
mindre gruppintressen och hindrade genomförandet av konstruk

tiva nationella program.

I de första allmänna valen sedan Zambias självständighet i decem
ber 1968 hade ANC stora framgångar. Trots att UN lP vann med
övertygande majoritet (81 av 105 mandat) i landet som helhet
visade det sig att oppositionen alltjämt var stark bland ila- och

tongafolken i Södra provinsen och en del av Centralprovinsen,

där ANC tog 23 mandat. Därutöver markerade den lozi-talande
befolkningen i Västra provinsen sitt misstroende mot UNIP

regeringen genom att i åtta valkretsar av tio rösta på representanter
från oppositionen.

Samtidigt som Lozis ställning inom UN lP blev allt svagare i slutet

av 1968 blev vice-presidenten Kapwepwes inflytande starkt genom
att han fick hand om finansministeriet. Genom det osmidiga
och häftiga sätt med vilket han bemötte kritik mot hans skötsel av
ekonomin fick han en del av sina kolleger i regeringen emot sig och
Kaunda hade stora svårigheter att hålla kabinettet samman. Miss
stämningen spred sig till de lägre nivåerna i partiet, där misstänk
samheten hade stark grogrund efter de allmänna valen.

Motsättningarna mellan olika grupper inom regeringspartiet hade i
början av augusti 1969 lett till en explosiv situation. Vid det avise
rade partimötet i mitten av samma månad väntades en kraft
mätning mellan Kapwepwe (med Bemba-gruppen bakom sig) och

hans motståndare. I ett långt anförande inför mötet sökte Kaunda

få de olika fraktionerna bakom sig, bl a genom meddelandet om
nationaliseringen av gruvindustrin. Eftersom risken för öppen bryt

ning inom partiet var stor förklarade Kaunda mötet avslutat, sände
hem delegaterna, upplöste sedan också partiets centralkommitte
och nominerade själv en interimskommitte på elva man med sig

själv som generalsekreterare. En kommitte tillsattes med uppdrag
att utarbeta förslag till ny partistadga. Även inom regeringen
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skedde omfattande förändringar i och med att vice-president
Kapwepwe fick avstå finans- och utvecklingsdepartementen och
dennes främste rival, förste vice-president Kamanga, fick lämna
ministeriet för landsbygdens utveckling.

Genom sitt beslutsamma hanterande av krisen stärkte president
Kaunda åtminstone temporärt sin ställning betydligt. Han insåg att
bara han ensam kunde leda nationen, då han var omhöljd av ett
politiskt vacuum och det inte fanns några arvtagare till honom.

Kommunalvalet i augusti 1970 följde i stort sett mönstret från de
allmänna valen 1968. UN lP vann med överväldigande majoritet i
landet som helhet medan ANC behöll sina ställningar bland den
lozi- och tonga-talande befolkningen. Valet kan betraktas som ett
bakslag för Kaunda och regeringspartiet eftersom förväntningarna
inom UN lP inför en automatisk övergång till enparti-stat vuxit sig
starkare - detta med särskild hänsyn till att ANC visat allt starkare
upplösni ngstendenser .

Men inte heller inom UNIP syntes klimatet ha förbättrats efter
partimötet 1969. En atmosfär av inre splittring fortsatte att karak
tärisera partiet. Mest drastiskt kom detta till uttryck i de ständigt
återkommande beskyllningarna mot regeringsmedlemmar och
högre tjänstemän för korruption. President Kaunda har också vid
ett par tillfällen sett sig föranlåten att avskeda regeringsmedlemmar
då anklagelser av detta slag uppenbart visat sig rättfärdigade. Det
innebar därför en märkbar förändring när den tidvis hetsiga debat
ten dämpades veckorna före partikongressen i april 1971. Kon
gressen - den första sedan 1967 - fick karaktären aven enhets
manifestation. President Kaunda omvaldes enhälligt till partiledare
och en ny partistadga antogs. Den nya partistadgan baseras nu på
principen "One Zambia - One Nation" (den förra hade "One man
- one vote") och partiets organisation har givits en utformning
som är avsedd att försvåra spi ittringstendenser. Kongressen beteck
nades som en personlig framgång för presidenten.

Den politiska bilden komplicerades dock avsevärt genom bildandet
av United Progressive Party (UPP). UPP bildades i augusti 1971 av
Kaundas barndomsvän och närmaste medhjälpare under frihets
kampen och åren därefter, Simon Kapwepwe. Denne hade bl a
varit vicepresident i såväl UN lP-partiet som i republiken, nyckel
poster som han dock fått lämna för att tillträda mindre betydelse
fulla befattningar. Utbrytningen från UNIP utgjorde slutfasen i en
lång tids stridigheter inom regeringspartiet.
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I det nya partiets ledning sitter framförallt politiker ur bemba
folket. Ingen av de nuvarande kabinettministrarna, vare sig med
bemba-ursprung eller tillhörande andra folkgrupper, har solidariserat
sig med det nya partiet som inte heller lyckats vinna fackförenings
rörelsen på sin sida. UPP har därför inte kunnat räkna med det
massiva stöd från framförallt de provinser, som huvudsakligen
bebos av bembatalande folk, vilket deklarerades i samband
med bildandet av partiet. I mitten av september fängslades så gott
som samtliga ledare inom partiet, förutom Kapwepwe själv, ankla
gade för att ha satt landets säkerhet på spel. UN lP och regeringen
övervägde att olagligförklara UPP, men partiet beviljades dock
registrering i oktober 1971.

De fyllnadsval som hölls i december i elva valkretsar i vitt skilda
delar av landet motsågs med stort intresse. I opposition till UNIP
ställde ANC upp i sex valkretsar och UPP i de övriga fem. Kap
wepwe ställde själv upp i gruvsamhället Mufulira, där ANC tidigare
haft starkt väljarstöd. Valdeltagandet blev mycket svagt. UN lP
vann med överväldigande majoritet över Kapwepwes parti i alla
valkretsar utom Mufulira. ANC behöll de tre mandaten i södra
provinsen men förlorade två av tre i den västra. Valet måste ha
klargjort för Kapwepwe att bildandet av det nya partiet grundats
på en total missbedömning av det förväntade väljarstödet.

Läget inom landet blev otvivelaktigt oroligare. Regeringen hade
problem med de ständiga övergreppen mot oliktänkande. För att
tillmötesgå trycket från aktivisterna inom UNIP, samt för att icke
minst förhindra en politisk kanalisering av missnöjet över försämra
de ekonomiska konjunkturer, tillkännagav president Kaunda i bör
jan av februari 1972 att han beslutat förbjuda UPP. Samtidigt
arresterades ytterligare drygt 120 UPP-ledare, däribland också
Kepwepwe.

Det inrikespolitiska läget efter UPPs bildande har medfört att
frågan om införande av enpartisystem åter aktualiserats. Rege
ringen har aviserat att riktlinjer för en övergång till ett sådant
system nu skall utarbetas. Detta innebär att Kaunda blivit nöd·
sakad att frångå sin gamla uppfattning att enpartisystemet i
Zambia skulle uppnås "genom valsedeln".

Utrikespol itik
Med Syd-Rhodesias unilaterala självständighetsförklaring (UD l)
1965 kom Zambia i ett mycket utsatt läge, som det svarta Afrikas
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sista utpost mot de vita minoritetsregimerna i söder. Man har dock
ihärdigare än de flesta afrikanska stater fördömt raspolitiken i Syd
Rhodesia, Sydafrika, MOfSambique och Angola och skarpt kritiserat
England för dess vägran att använda våld mot Smith-regimen. I
linje med sitt ställningstagande har Zambia sökt frigöra sig från det
ekonomiska beroendet av Syd-Rhodesia. Sålunda sjönk Syd
Rhodesias andel av landets totala import från 40% 1964 till 7%
1968. De sanktioner man vidtagit har ekonomiskt varit mycket
kännbara för Zambia på grund av högre transportkostnader och
dyrare importvaror i och med omdirigeringen av varuhandeln.
Trots att England stod bakom sanktionerna som orsakade stora
uppoffringar för Zambia fick landet mycket liten kompensation
för förlusterna.

Samtidigt med den minskade handeln med Syd-Rhodesia ökade
importen från Sydafrika. Importen av framför allt
billiga livsmedel därifrån är livsviktig för den zambiska ekonomin
inom den närmaste framtiden. Motsättningen mellan det ideolo
giska fördömandet och det livliga handelsutbytet innebär besvär
liga politiska avgöranden. Vissa grupper inom landet, främst inom
ANC, önskar mer samarbete med Sydafrika och speciellt att grän
serna ska öppnas för en fri arbetsmarknad mellan länderna. Syd
afrika har under de sista åren försökt, och i viss mån lyckats, få
igång en dialog med de afrikanska länderna samtidigt som de
lockar med ekonomiska förmåner som teknisk hjälp och ökat
handeslutbyte.

Zambia driver således en dubbelsidig politik gentemot Sydafrika
som i en situation med sjunkande kopparpriser och därav minskade
inkomster kan bli allt svårare att upprätthålla. Till de stater som
öppet samarbetar med Sydafrika hör Malawi och förhållandet
mellan Zambia och Malawi har därför hittills varit kyligt även om
en viss förbättring i relationerna har skett under det senaste året.
Zambias militanta attityder gentemot Sydafrika delas av president
Nyerere i Tanzania, vars aktioner i många avseenden tycks ha ut
gjort föregångsexempel för flera inrikes- och utrikespolitiska ställ
ningstaganden i Zambia. De diplomatiska förbindelserna med Stor
britannien bröts samtidigt av de båda länderna efter UDI, båda
erkände Biafras utbrytning och båda länderna hotade med att
lämna samväldet, om inte britterna avstod från vapenexport till
Sydafrika. Båda länderna söker också föra en aktiv alliansfri politik
och söker därför stöd för sitt utvecklingsarbete både från öst och
väst samt strävar till större ekonomiskt oberoende från de stora
internationella företagsintressena.



Försvagningen av OAU som politiskt enande faktor i Afrika, hotet
från nykolonialismen och Sydafrikas ökade inflytande i det svarta

Afrika har p g a Zambias utsatta läge gjort Kaunda till en av
Afrikas ivrigaste företrädare för tanken på ett starkare pan-

panafrikanskt samarbete afrikanskt samarbete. Kaunda var bl a värd för ett möte mellan 13
öst- och centralafrikanska stater ilusaka 1969, varvid rasdiskrimi

neringen i södra Afrika analyserades (Lusakamanifestet). Därtill

var han ordförande vid den toppkonferens som de alliansfria sta

terna höll ilusaka 1970. Kaunda har även varit ordförande i OAU.

Det internationella engagemanget har emellertid inneburit att han
fått utstå kritik för att han alltför lite ägnat intresse åt utveck

lingen i det egna landet.

stöd till frihetsrörelser Som ett led i politiken mot södern får också ses det stöd Zambia

ger de afrikanska frihetsrörelserna. Flera av rörelserna har sina
representationer i Lusaka. Sydafrika och Syd-Rhodesia har ofta
anklagat Zambia för att upplåta sitt territorium åt gerilla-grupper

och hotat med vedergällningsaktioner. Några smärre gränsinciden
ter har också förekommit.

På senaste tiden har dock president Kaunde uttryckt sin pessimism
om frihetsrörelsernas utsikter till framgång. Den stora majoriteten
av befolkningen sluter upp bakom regeringens stöd till frihetsrörel
serna. Oppositionspartiet ANC anser dock att man inte bör bistå
dessa rörelser med risk för landets säkerhet utan istället inskränka
sig till moraliskt stöd.
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SOCIAL OCH EKONOMISK STRUKTUR

Ekonomisk struktur
Stommen i Zambias ekonomi utgörs av kopparindustrin som svarar
för drygt 30% av landets nationalprodukt. Endast en liten del av

arbetskraften är dock sysselsatt inom industrin. Omkring 60 - 70%
av befolkningen är beroende av jordbruket, vars andel av
BNP endast utgör ca 15% (inkl det traditionella jordbruket). Av
jordbruksproduktionen kommer ca 80% från småbruk och resten
från de kommersiella jordbruken längs med järnvägslinjen. De
senare ägs till stor del av utlänningar, främst britter. Industri
sektorn (exkl gruvindustrin) har haft en snabb tillväxt under de
senaste åren, och svarar för nästan 10 procent av landets totala
produktion. Servicenäringarna upptar en stor del av BNP (ca 15%)
då mineralproduktionen och landets instängda läge, nödvändiggör
omfattande transport-, kommunikations- och handelsleder.

Den zambiska kopparindustrin har sedan flera decennier givit ett så
stort bidrag till nationalprodukten att Zambia kunnat redovisa en
av Afrikas högsta noteringar för BNP per capita (1900-2000 kr).
Samtidigt har dock den ojämna inkomstutvecklingen medfört att
landsbygdsbefolkningen i Zambia anses tillhöra de fattigaste i
Afrika.

Sysselsättningsstruktur
Arbetsstyrkan i Zambia uppgick 1971 till omkring 1,4 milj
människor. Av dessa var 405000 löneanställda, huvudsakligen
inom byggnadsindustrin med 78 000 anställda, och inom gruv
industrin med 64000 anställda. Arbetslösheten uppskattas till
30-50% av den totala arbetskraften beroende på olika beräkningar.
En stor del utgörs av den allt snabbare ökande ungdomsarbetslös
heten.

Planmålet i den första utvecklingsplanen var att skapa 100000 nya
löneanställningar under planperioden. Vid slutet av 1970 hade
emellertid bara 75 000 nya arbeten tillskapats.
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Tillväxten av arbetstillfällen inomiönesektorn ökade kraftigt
mellan 1964 och 1966, från 270000 till 330000 eller med 24%.
Därefter har dock ökningen minskat betydligt och under 1967-69
uppgick den endast till 2,5% årligen. Samtidigt som ökningstakten
i antalet arbetstillfällen började minska tilltog invandringen till
städerna.

Antalet zambier på arbetsmarknaden kommer antagligen att öka
mycket kraftigt i framtiden; nytillskottet har beräknats till 63000
årligen under den kommande planperioden. Antalet nya arbets
tillfällen inom lönesektorn beräknas samtidigt öka med 20000 om
året. De resterande tvingas stanna kvar inom småjordbruken.

Det rådet mycket stor brist på utbildad arbetskraft i Zambia. Av
afrikanerna har bara ett fåtal universitetsutbildning; de med
sekundärskolekompetents utgör därtill bara 0,2 procent av den
afrikanska arbetskraften. De flesta högre och medelhöga befatt
ningarna har därför fyllts ut av icke-afri kaner. Det stora beroendet
av utlänningar är dyrbart och medför stor omsättning av folk samt
har resulterat i att ett stort antal tjänster är obesatta. Bristen på
kvalificerad arbetskraft som kännetecknar alla sektorer av ekono
min utgör den kanske mest hämmande faktorn för Zambias ut
veckling för närvarande. I det långa loppet kan svårigheterna att
skapa arbete åt en allt större arbetskraftsreserv dock bli ett större
problem.

Inkomststruktur
Löne- och inkomststrukturen återspeglar dualismen inom ekono
min. Genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, kunde
fackföreningarna med regeringens stöd snabbt höja lönerna efter
självständigheten, särskilt inom gruvindustrin som var den ledande
lönsesektorn. De stigande gruvarbetarlönerna spreds till andra
industrisektorer. De otill räck liga insatserna för utvecklingen på
landsbygden gjorde att den konsumtionsökning som blev följden
av de snabbt stigande kopparpriserna kom att koncentreras till de
lönearbetande i städerna. På landsbygden stod utvecklingen prak
tiskt taget stilla.

För de 800000 jordbrukarna i självhushållningsjordbruk beräk
nades den genomsnittliga realinkomsten under 1964-68 ha stigit
med endast 3% till ca 1 000 kr årligen. Genomsnittsinkomsten
under samma period steg med inte mindre än 52% till omkring
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4500 kr om året för de 270 000 löntagarna utanför gruvindustrin.

Gruvarbetarnas löner steg med 35% till drygt 9 000 kr om året.

Även om gruvarbetarnas löner låg högt i jämförelse med arbetar

löner i andra afrikanska länder, hade icke-afrikanerna, som genom

sin utbildning innehade de högavlönade posterna inom gruv
industrin, löner som i genomsnitt låg sex gånger högre än afrika

nernas.

Under perioden 1964-68 var den årliga prisstegringen 7,2%. De
största prisökningarna drabbade låginkomsttagarna och i synnerhet
småjordbrukarna. Prisindex för den förra gruppen, som är vägt på
basis av afrikanernas konsumtionsmönster, ökade med 39 procent i
jämförelse med den 25-procentiga ökningen i höginkomsttagarnas
prisindex. Genom statliga åtgärder kunde prishöjningarna hållas på
en lägre nivå under 1969-70.

Befolkningsstruktur
Vid folkräkningen i augusti 1969 uppgick Zambias befolkning till
drygt 4 miljoner invånare. Den årliga befolkningsökningen mellan

1963-1969 var 2)%. Av befolkningen är 46% under 15 år. De
viktigaste befolkningskoncentrationerna finns i den högt industria

liserade Kopparbältsprovinsen samt i området längs landets enda
järnvägslinje genom städerna Kabwe, Lusaka och Livingstone. I
dessa områden finns också den övervägande delen av den euro
peiska befolkningen, som uppgick till 43000 1969. Under perio

den 1963-1969 har en omfattande flyttning ägt rum från lands
bygden till städerna. Under denna period ökade befolkningen med

50% i Kopparbältet och med 40% i Centralprovinsen. ILusaka
ökade invånarantalet med 80% till 262 000 och en liknande ökning

har registrerats för Kitwe, Ndola och andra större städer. Den
snabba inflyttningen till städerna har gjort att dessas andel av den
totala befolkningen för närvarande beräknas till ca 30%. Zambia är

därmed en av de mest urbaniserade länderna i Afrika.

Den afrikanska befolkningen kan indelas i omkring 70 folkgrupper,

av vilka de viktigaste är Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Luvale,
Senga, Lala och Lunda. Det finns ett 3D-tal olika språk. De flesta

kan dock inordnas i fyra huvudgrupper: cinyanja, cibemba, cilozi
och citonga. De 18 Bemba-språkliga grupperna (i Norra provinsen
och Kopparbältet) utgör ca 1/3 av landets befolkning. Nyanja
(Östra provinsen) och Tonga (Södra provinsen) har ungefär lika
stor omfattning och utgör tillsammans ännu en tredjedel. Den åter-
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stående tredjedelen utgörs av resterande grupper med Lozi (Västra
provinsen) i spetsen. Det officiella förvaltningsspråket är engelska.

Regionala skillnader
Motsättningar mellan skilda folkgrupper utgör ett allvarligt poli
tiskt problem i dagens Zambia. Splittringen kan huvudsakligen
hänföras till regionala ekonomiska och politiska intressen och ut

vecklingsmöj ligheter.

Genom inrättandet av skolor i södra delen av landet (dåvarande
Barotseland) tidigare än i andra fick lozis ett utbildningsmässigt
försprång som ledde till att de så småningom fick anställningar som
tjänstemän inom gruvindustrien och förvaltningen i Kopparbältet.
Gruvarbetarna rekryterades å andra sidan från bemba-talande
stammar i Kopparområdet. Cibemba utvecklades under 50-talet till
"lingua franca" i Kopparbältet, och cibembatalande började
dominera den framväxande verksamheten inom fackförenings
rörelsen och politiken. Dessa kom att förespråka en radikalare
politik gentemot de vita kolonisatörerna medan lozis, som hade
sina privilegierade anställningar att bevaka intog en mer moderat
attityd. I och med att bembas kom att lägga beslag på den politiska
makten och lozis utmanövrerades från allt flera viktiga positioner
inom partiet har motsättningarna ökat.

Dualismen mellan de rika provinserna utmed järnvägen och de
fattiga landsbygdsprovinserna har förstärkts under de senaste åren.
Huvuddelen av investeringarna i den första utvecklingsplanen
1966-1970 gick till de urbana områdena utmed järnvägen och till
infrastruktur föranledd av brytningen med Syd-Rhodesia. Lands
bygden och särskilt den Västra provinsen (Iozi-talande) erhöll
mycket få arbetsskapande, inkomstgenererande investeringar efter
som resurserna inriktades på kostsamma väg-, kraft- och oljeled
ningsprojekt i centrala och östra Zambia i syfte att minska landets
beroende av Syd-Rhodesia. Motsättningarna kan därför i huvudsak
ses i ett regional-ekonomiskt mönster, i vilket regionerna dessutom
uppdelats efter gränserna mellan folkgrupperna.

Zambianiseringen av näringslivet
Under de tre sista åren har ägandestrukturen väsentligen förändrats
inom ekonomin. I ett tal i Mulungushi i april 1968 lade president
Kaunda grunden för ett ekonomiskt reformprogram för att öka det
nationella och statliga inflytandet över ekonomin på bekostnad av
de stora utländska företagsintressena.
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förändradägandestruktur Det ekonomiska livet hade fram till dess dominerats av europeiska
och indiska affärsmän, som varit bosatta många år i landet men
som ej identifierat sig med Zambia genom att söka zambiskt med
borgarskap. För att uppmuntra till afrikanisering av företagen
skulle alla krediter till företag ägda av utlänningar nu underkastas
samma regler och restriktioner som stipulerats för företag som
kontrollerades från utlandet.

Transportföretag och koncessioner till sand-, sten- och grustäkt
skulle helt förbehållas zambiska företag. Slutligen skulle de av
staten utbjudna entreprenadkontrakten understigande 700000 kr
reserveras för zambiska företag. I anslutning härtill förklarade pre
sidenten, att den zambiska samhällsfilosofin uppmuntrade privat
företagsamhet, men ej en sådan utveckling som resulterade i upp
komsten aven zambisk kapitalistklass. Privata företagsägare skulle
därför vara tvungna att ombilda sina företag till börsnoterade
aktiebolag, när rörelsen nått en sådan storlek att en dylik ombild
ning kunde genomföras, och om bolagen växte till verkliga stor
företag skulle staten övertaga dem.

INDECO övertar företags

kontroll

nationalisering av gruv

industrin 1970
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Mulungushi-reformerna ledde också till att staten, genom 51
procentigt delägarskap, övertog kontrollen av 26 utländska företag,
som presidenten ansåg kunde ta ut orimliga vinster genom att ut
nyttja sin monopolställ ning. Dessa företag fanns främst inom
bryggeri-, transport-, detaljhandels-, fiske- och byggnadsbranschen
och flera av dem var storföretag efter zambiska förhållanden. Deras
nominella aktiekapital uppgick till 110 milj kr. Övertagandet
skedde genom det statliga holdingbolaget Industrial Development
Corporation (INDECO). Den tidigare ledningen för företagen har i
regel behållits efter övertagandet.

Den viktigaste strukturförändringen ägde rum den 1 jan 1970 då
staten genom INDECO övertog 51% av aktierna i de bolag som
ägde och exploaterade landets koppartillgångar.

De koncessioner som gruvbolagen hittills hade haft på obestämd
tid för mineraltillgångarna, drogs in och ersattes med 25-åriga
exploateringsrättigheter. Det statliga inflytandet inskränks av att
kopparn även i fortsättningen säljs genom gruvkoncernernas för
säljningsorganisationer mot avläggande aven speciell avgift och att
koncernerna fortsätter att svara för driften av gruvföretagen.

Nationaliseringen av gruvföretagen ledde till att många utlänningar
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sade upp sig. För att ersätta dem bedrivs en omfattande utbildning
av zambier för anställning i sådana befattningar som nu innehas av
utlänningar. Det kommer dock att dröja länge innan gruvföretagen
är helt zambianiserade.

Då INDECa inte fungerade så effektivt som man önskade, genom
fördes en omorganisation i början av 1970. INDECas industri·
investeringar administreras nu av ett nytt holdingbolag INDECa
Ltd. De statliga aktieandelarna i gruvföretagen överflyttades till ett
nytt företag, MINDECa Ltd. Både INDECa Ltd och MINDECa
Ltd blev helägda dotterföretag under ZIMCa Ltd, vars ordförande

var presidenten själv. Med denna nya struktur hoppades man att
INDECa skulle kunna utvecklas utan att behöva ta sig an prob

lemet med gruvinvesteringarna.

Med syfte att decentralisera den ekonomiska makten upplöstes i

början av 1971 Ministry of State Participation under vilket ZIMCO
dittills lytt. Istället blev INDECa direkt underställt Ministry of

Trade and Industry och MINDECa underställdes ett nytt ministe·
rium, Ministry of Mines and Mining Development. I juli 1971 vid
togs ytterligare en åtgärd i syfte att effektivisera de bägge bolagens

skötsel, då de tidigare ordförandena i bolagen utnämndes till verk
ställande direktörer samtidigt som respektive kabinettsm inistrar
övertog ordförandeskapet. Samtidigt genomfördes liknande opera·
tioner i övriga stadsägda bolag.

Inom kreditväsendet övertog staten genom reformer i nov 1970
byggnadskreditinstituten med omedelbar verkan. De utländska för
säkringsbolagen fick sina licenser upphävda till den 1 januari 1972

då försäkringsväsendet blev helt statligt. Ett aviserat övertagande
av de utländska bankerna med 51% statligt delägarskap kom dock
ej till stånd utan staten kommer istället att utveckla sina egna
banker.

De statliga kredit- och försäkringsinstituten lyder under det nybil·
dade statliga bolaget FINDECa, som i sin tur är underställt finans

ministeriet.

Genom successiva reformer har zambiska medborgare beretts möj·
lighet att överta parti- och detaljhandeln i landet. Genom de
senaste reformerna gällande från 1 jan 1972 begränsas licenserna
till icke-zambier att omfatta ett tiotal branscher.
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Genom övertagandet av utlandsägda företag, gruvindustrier, försäk
ringsbolag och handeln har zambiska staten skaffat sig, ett i varje
fall formellt, dominerande inflytande över näringslivet. Det statliga
övertagandet av 51% av aktierna inom industri- och gruvbolagen
innebär inte att staten har full kontroll över företagen eftersom få
zambier är placerade i nyckelpositioner. Det ger emellertid möj
lighet att zambianisera personalen - en process som dock kommer
att ta lång tid. Bundenheten till de utländska företagsintressena är
nästan lika stark som förut genom utnyttjande av tidigare inarbe
tade försäljningskanaler. Eftersom beroendet av utländska
experter fortfarande är starkt kan ingen total nationalisering väntas
inom överskådlig tid.

Den zambiska förvaltningen domineras inom de högre befatt
ningarna av omkring 6 000 britter. Från zambisk sida betonas nöd·
vändigheten av att innan tillräckligt många zambier utbildats för
att ta över uppgifterna, ersätta en stor del av dessa med fler skan
dinaver och östeuropeer såsom en motvikt till den engelska domi

nansen.



EKONOMISK PLANERING, FINANS- OCH
KREDITPOLITIK

Utvecklingsplanering
utvecklingsplanen 1966-70 Zambias första nationella utvecklingsplan avsåg perioden 1966-70.

Huvudmålsättningar i planen var att bredda landets ekonomiska

bas för att minska det ensidiga beroendet av kopparindustrin, att
breddad ekonomisk bas fördubbla det totala produktionsvärdet mellan 1964-1970, att ut

jämna skillnaderna mellan landsbygd och tätorter, att snabbt höja

den allmänna utbildningsnivån, att bygga ut infrastrukturen och

att skapa 100000 nya arbetstillfällen.

Rhodesiakrisen nödvändiggjorde dock en avsevärd omprioritering

omprioritering varför stora avvikelser gjordes från den ursprungliga planen. För att

minska det ekonomiska beroendet av Syd-Rhodesia måste en stor

del av den zambiska varuhandeln omdirigeras. För att förbättra

förbindelserna med Malawi och Tanzania gjordes därför omfatt

ande investeringar i infrastrukturen. Dessutom togs avsevärda

resurser i anspråk för att göra landet självförsörjande vad beträffar

energiproduktion.

Med utgångspunkt från de uppställda planmålen uppnåddes de

bästa resultaten inom undervisningsväsendet. Dessutom kunde
nationalprodukten höjas i avsedd takt, främst tack vare en gynn
sam utveckling i kopparpriset. Däremot har kopparns betydelse i

ökat beroende av kopparn den zambiska ekonomin ej minskat. Visserl igen har dess andel av

nationalprodukten minskat något, men vad beträffar export

inkomsterna har Zambia efter 1966 blivit ännu mer beroende av

kopparn. Förhoppningarna om att kunna utveckla det afrikanska

jordbruket har rönt bakslag. Landsbygden har präglats av ekono-

ökade skillnader mellan misk stagnation och fattigdom och skillnaderna i levnadsstandard

stad och landsbvgd mellan stad och landsbygd har ökat kraftigt under planperioden.

Institutionella svårigheter ledde under den första planperioden till

en otillfredsställande uppföljning av planen och till att samordning
en mellan m inisterierna var dål ig. En rad reformer har därför genom-
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förts under de senaste åren. Det centrala planeringsarbetet sker nu
inom Ministry of Development, Planning and National Guidance.
Därtill har planeringsenheter inrättats i de viktigaste ministerierna,
varav den inom Ministry of Rural Development är av särskild be
tydelse. För att få till stånd en bättre samordning av plane
ringsarbetet har dessutom en interdepartemental kommiw! till
satts. Samtidigt har planeringen i viss mån decentraliserats genom
att utvecklingskommitteer inrättats i varje provins och i de flesta
distrikten.

Det avsågs från början att den första planen skulle direkt följas av
en ny utvecklingsplan, men redan 1969 tillkännagavs att den nya
planen förskjutits till att gälla femårsperioden 1972-1976. Arbetet
försenades då klara riktlinjer för arbetet saknades. Dessutom var de
centrala planeringsorganen underbemannade.

I den nya planen kommer landsbygdsutvecklingen att ges högsta
prioritet. Avsikten är att minska de stora skillnaderna i levnads
standard mellan landsbygd och stad, att dämpa den starka urbani
seringspressen genom att skapa fler sysselsättningstillfällen på
landsbygden, att främja en diversifiering av ekonomin, att uppnå
självförsörjning av de viktigaste jordbruksprodukterna samt att för
bättra näringsstandarden bland befolkningen. Som ett led i sats
ningen på landsbygden kommer särskild uppmärksamhet att ägnas
utvalda områden med hög utvecklingspotential s k Intensive
Development Zones.

Bland andra målsättningar i planen märks fortsatt exploatering av
naturresurserna, främst koppar, och därmed sammanhängande in
vesteringar i infrastrukturen, främst byggandet av järnvägen till
Tanzania. Inom industrisektorn kommer hög prioritet att ges åt
importsubstituerande industrier samt åt småindustrier på lands
bygden. En kraftigt ökad satsning kommer att ske på turist
näringen. För undervisningsväsendet förutses en fortsatt expansion
särskilt på högre nivåer; sekundärskolor, universitet och framför
allt yrkesutbildning och teknisk utbildning.

Bruttonationalprodukten i fasta priser beräknas öka med i genom
snitt 6,8% årligen. Med den beräknade årliga befolkningsökningen
på 2,9% skulle per capita inkomsten öka från 246 K 1971 till 300
K 1976 (i 1969 års prisnivå). Den högsta tillväxttakten förutses
inom industrisektorn (15% årligen). Produktionen inom jordbruks
sektorn beräknas öka med i genomsnitt 6% och inom gruv-
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industrin, fortfarande den dominerande sektorn i ekonomin, förut
ses en produktionsökning på 6,1% årligen.

De årliga investeringarna kommer att bibehållas vid samma höga

nivå som hittills - ca 30% av BNP. Totalt för planperioden kom
mer investeringarna att fördelas på följande sätt:

miljarder kr %

Central regeri ngen 7,1 53
Statl iga företag 1,7 12
Privata 4,8 35

13,6 100

Till skillnad från den första planperioden, då Zambia med hjälp av
det höga kopparpriset kunde finansiera sitt omfattande investe
ringsprogram med interna resurser, kommer utvecklingsutgifterna
under 1972-1976 till stor del att bekostas genom utländsk finansie
ring. Av centralregeringens investeringsprogram beräknas således

34% bli finansierad med utländskt kapital.

Den utvecklingsstrategi som dragits upp i den nya planen kan ses
som en viljeyttring att förverkliga de målsättningar som fanns i den

första utvecklingsplanen men som icke kunde realiseras - till stor

del beroende på Rhodesiakrisens inverkan på den faktiska resurs
fördelningen. Kopparprisets utveckling kommer att bli av avgö

rande betydelse för förverkligandet av målsättningarna att höja

levnadsstandarden på landsbygden och att differentiera ekonomin.

Detta särskilt mot bakgrund av det faktum att större delen av de
beräknade tillgängliga resurserna under den kommande plan
perioden uppbundits genom de - under första planperioden 

o mfattande investeri nga rna infrastru ktu ren, undervisn ings

väsendet och industrin.

Finanspolitik
Statens andel av-ue offentliga inkomsterna och utgifterna utgör ca
90%. I den kommunala sektorns relativt oansenliga andel inryms
främst offentligt byggande och vissa offentliga tjänster. De eko
nomiska reformerna har avsevärt utökat den offentliga sektorns
betydelse i ekonomin. Staten har, genom INDECO, MINDECO och
FINDECO, övertagit majoritetskontrollen i alla betydelsefulla pri
vata företag förutom tre privatbanker.
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beroendet av kopparn

Statsinkomsterna ökade under perioden 1965-1970 årligen med
drygt 20%. Dess andel av bruttonationalinkomsten steg snabbt
under denna period och uppgick till 35% 1970. Den avsevärda
inkomstökningen sedan självständigheten har främst berott på den
snabba tillväxten inom kopparindustrin, som genom vinstskatten
och inkomstskatten direkt bidrar med ca 60% av statsinkomsterna.
Dessa direkta inkomster undervärderar dock statens fiskala beroen
de av kopparn eftersom andra inkomstkällor indirekt kan härledas
till kopparindustrin. Av inkomsterna från icke-kopparsektorn ut
gör tullavgifter och acciser drygt en tredjedel. Inkomstskatterna
(exkl de från gruvbolagen) står för ungefär en lika stor andel.
Muful ira-olyckan och det minskade världsmarknadspriset på
koppar medförde att skatteintäkterna från gruvindustrin under

1971 minskade med ca 1 miljard kr. Detta medförde att inkoms
terna på driftbudgeten kraftigt reducerades - från 2,8 miljarder kr
1970 till 2,0 miljarder kr 1971.

Under perioden 1964-68 ökade de totala statliga utgifterna (drift
och kapitalutgifter) med omkring 30% årligen. På grund av de
omfattande investeringarna i infrastrukturen efter UDI skedde den

,-::=: stora utgiftsökningen på kapitalbudgeten. Då ett stort antal pro
jekt färdigställdes 1968 och då regeringen önskade konsolidera sin
finansiella ställning minskade de totala utgifterna (främst kapital
utgifterna) under 1969. De ökade utgifterna under 1970 och 1971
föll nästan helt på driftbudgeten. Till stor del berodde ökningen på
ökade subventioner för import av livsmedel - främst majs. Kapital
utgifterna minskade 1971 och utgjordes till största delen av anslag
till fullföljande av redan beslutade projekt. Då statsinkomsterna

statsinkomsterna väntas ytterligare förväntas minska under 1972 har utgifterna i budgeten
minska för detta år kraftigt skurits ned. Denna nedskärning har varit sär

ski It märkbar på kapitalbudgeten.

De tyngsta utgiftsposterna på driftbudgeten utgörs av utbild
ningen, förvaltningen, subventioner till jordbrukssektorn samt
driftskostnader i samband med vägbyggen och andra projekt inom
infrastrukturen. I driftbudgeten finns en stor ospecificerad post,
som ökat under de senaste fyra åren och som i 1972 års budget
uppgår till 740 milj kr. Till en del utgörs detta belopp av ett
växande försvarsanslag, som ej redovisas separat i budgeten. Av
kapitalutgifterna har den största delen hittills gått till under
visningen och de infrastrukturella investeringarna medan lands
bygdsutvecklingens andel varit blygsam.
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Den totala budgeten var under 1967 och 1968 starkt under
balanserad. Detta beroende på det stora kapitalutgiftsprogrammet
och på att de faktiska driftsutgifterna överskridit de ursprungligen
planerade. Underskottet finansierades främst genom utländska lån
och gåvor och genom affärsbankslån. Inför det starka inflations
trycket och de fortsatta ökningarna i driftsutgifterna, skars kapital
utgifterna ned under 1969 och 1970 med resultat att total
budgeten överba lanserades.

Det försämrade ekonomiska läget har under 1971 och 1972 med
fört att statsbudgeten försvagats. Trots kraftiga anslagsned
skärningar på både drifts- och kapitalbudgeten beräknas betydande
budgetunderskott uppstå under 1972.

Budgetsituationen för de kommande åren kommer i huvudsak att
vara beroende av statens inkomster från kopparföretagen. Dessa
inkomster beräknas sjunka under de närmaste åren. Förutom det
låga världsmarknadspriset beror detta på de för kopparbolagen för
delaktiga avskrivningsreqler som infördes i samband med överens
kommelsen om kompensation för det nationaliserade kapitalet.

Kreditväsen
Bank- och penningsystemet i Zambia består av centralbanken,
Bank of Zambia, fem affärsbanker och ett antal andra kredit
institutioner. Bland de senare märks byggnadskreditinstituten, för
säkringsbolagen, jordbrukskassan och postsparbanken. Affärs
bankerna har expanderat starkt under de senaste åren. Mellan
1966-1970 fördubblades således deras totala inlåning. Av allmän
hetens totala inlåning finns drygt 4/5 i affärsban kerna. I landet
finns f n omkring 150 affärsbankskontor.

Den för misskötsel kritiserade Credit Organization of Zambia
(COZ) med utestående fordringar på 55 milj kr, avvecklades under
1970 och efterträddes aven ny institution för jordbrukskrediter,
Agricuiturai Finance Company (AFC). Meningen är att AFC skall
vara mer restriktiv och bättre följa upp kreditgivningen. Lång
fristiga lån ges för inköp av jordbruksfastigheter och kortfristiga
för mer säsongsmässiga behov, t ex konstgödsel. De utestående
lånen i december 1970 uppgick till ca 28 milj kr.

I november 1970 tillkännagavs att försäkringsbolagen och bygg
nadskreditinstituten skulle förstatligas. De förstnämnda med effekt
fr o m 1 jan 1972 och de andra med omedelbar verkan. Det sam-
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tidigt aviserade övertagandet av samtliga privatbanker kom dock ej
till stånd. I stället kommer den statliga National Commercial Bank
att utvecklas. Därtill har staten övertagit 60% av aktierna i Com
mercial Bank of Zambia Ltd. De tre övriga privata bankerna
(Barclays, Standard och National and Grindlays) kvarstår, men har
blivit tvungna att inregistreras som zambiska företag med ett mini
mum av 14 milj kr i inbetalt aktiekapital.

Centralbankens penningpolitiska åtgärder inbegriper bl a kassa- och
likviditetskvoter samt upprättande av lånetak. Det främsta medlet
för kreditreglering har dock emanerat från de nya direktiv som
presidenten tillkännagav i Mulungushi 1968. Detta innebar att
centralbanken måste godkänna varje nytt lån som gavs till icke
zambiska individer eller företag. Alla företag som inte till 100
procent (sänktes till 51 procent 1969) ägdes av zambier definie
rades som icke-zambiska. Eftersom alla betydelsefulla låntagare
genom denna definition var icke-zambiska, kunde banken lätt
reglera dels den totala kreditvolymen, dels inriktningen på olika
sektorer. Dessa åtgärder medförde att man stoppade den kraftiga
kreditexpansionen till den privata sektorn som ägt rum under de
närmaste föregående åren. Kreditexpansionen hade lett till en kraf
tig expansion i penningmängden vid en tidpunkt då utbudet av
importvaror minskade genom förseningar av varuleveranserna.

De årliga prisstegringarna var drygt 7% med den största ökningen
(10%) under 1968. Under andra hälften av 1968 minskade dock de
utestående krediterna med 19%. I och med den ökade zambiani
seringen av näringslivet har centralbankens främsta kreditregle
rande vapen försvagats. Kreditgivningen och penningmängden har
under de senaste åren expanderat med överlikviditet i ekonomin
som följd. Affärsbankerna har använt detta överskott till inköp av
statliga värdepapper. Dessa medel har använts till att finansiera de
stora statliga investeringarna i industrin.

I utvecklingsplanen förutses att centralregeringen under de kom

mande åren i mindre grad kommer att kunna tillgodose de ökade
kreditbehoven; detta på grund av begränsade statsfinansiella och
administrativa resurser. I stället räknar man med att existerande
finansiella institutioner försäkringsbolag, byggnadskredit
institutioner, Agricuiturai Finance Company och FINDECQ - i
högre grad kommer att delta vid finansiering av utveckl ingsprojekt.
Därtill finns planer på att inrätta en utvecklingsbank för finansie
ring av industriprojekt.



EKONOMISK UTVECKLING

Gruvindustri
Zambias ekonom i baseras på mineralproduktion, varav koppar

svarar för mer än 95%. Andra mineraler är zink, kobolt, bly och
mangan vilka också exporteras.

Zambia är med 12% av världsproduktionen världens tredje koppar-

ledande kopparprodu- producent efter Förenta Staterna och Sovjetunionen. Den katange-
cent sisk-zambiska kopparregionen innehåller en av världens största

kopparfyndigheter. Den är 400 km lång och på sina håll mer än 80
km bred. Kopparbältet upptar geografiskt en liten del av landet.
Området ligger i nordväst längs gränsen till Zaire. Vid gruvorna har
en stadsbebyggelse vuxit fram, med kommersiellt centrum i Ndola.

Det finns åtta stora koppargruvor i drift i Zambia för närvarande.
Vid årsskiftet 1969/70 övertog staten genom INDECO 51% av
aktierna i de tidigare helt privata bolagen Roan Selection Trust och
Anglo-American Corporation. Kompensation för förvärvet basera

des på företagens senaste bokföringsvärde och kommer successivt
att erläggas från kommande vinstutdelningar. För att stimulera till

förändrat beskattnings- ökad produktion förändrades beskattn ingssystemet så att royal ities
system och exportskatter vilka grundades på produktion och priser, er

sattes med en mineralskatt, som baseras på vinsten. Inkomst
skatten kvarstår emellertid från tidigare (45% av nettovinsten). De
nya skatterna kommer inte att öka skatteuttaget som i genomsnitt
uppgår till 73% av vinsten.

De förutvarande beständiga mineralkoncessionerna har ersatts med

25-åriga exploateringsrättigheter i områden där gruvorna är i drift.
Dessa reformer hade två ändamål. Dels vill man inskränka det ut

ländska inflytandet i denna viktiga sektor av ekonomin och ge
regeringen direkt kontroll över den, dels vill man uppmuntra

mineralproduktionen genom att dra till sig nya gruvintressenter.
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Gruvkoncernerna arbetar nu under namnen Roan Consolidated
Mines (RCM) och Nchanga Consolidated Copper Mines (NCCM),
med samma företagsledning som tidigare under s k management
kontrakt. En snabbare zambianisering på de ledande posterna är

långsam zambianisering förutsedd. Hittills har denna process varit mycket långsam. Av ca
2000 metallurger, ingenjörer och geologer var 1970 endast 5
zambier. Ökade projekteringar och investeringar förutses också
med målet att öka landets kopparproduktion till 900000 ton/år
1976.

Ar 1966 föll kopparproduktionen till 586500 ton från 685400
ton 1965, beroende på bränslebrist och transportsvårigheter föror
sakade av Rhodesia-krisen. Aren därefter har det dock skett en
stadig tillväxt i produktionen. Ar 1969 passerades den tidigare
rekordsiffran från 1965 i och med att 753000 ton producerades.

gruvraset i Mufulira Raset i Mufulira-gruvan i oktober 1970 ledde till att produktionen
under året gick ned till 684 000 ton, och att den ytterl igare sjönk
till 633000 under 1971. Mufulira-gruvan beräknas gå i full kapaci
tet under senare delen av 1972 och kostnaderna för reparationerna
lär då ha uppgått till 70 milj kr.

Vietnamkriget och strejker i andra kopparproducerande länder
prisväxlingar orsakade att kopparpriserna låg högt under slutet av 60-talet.

Toppnoteringen nåddes i mars 1970 (731 pund/ton) men därefter
föll priset kraftigt. Under 1971 var genomsnittspriset 445 pund/
ton. Sedan hösten 1971 har priset stabiliserats vid 400-420 pund/
ton. De fallande priserna beror på ökad världsproduktion, ökad
konkurrens på världsmarknaden samt minskad konsumtion i flera
avnämarländer som Storbritannien och Västtysk land.

svag efterfrågan
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Prisfallet tillsammans med snabbt ökande produktionskostnader
innebär en fara för lönsamheten och har redan medfört en farlig
avtappning av valutareserven.

Som utgångspunkt för beräkning av statsinkomsterna har man i
den nya utvecklingsplanen förutsett att kopparpriset i genomsnitt
kommer att uppgå till drygt 460 pundIton under 1972-1976.
Detta pris är 15% högre än det nuvarande och nämnas kan att
kopparbolagen själva inte räknar med någon förbättring eftersom
efterfrågan på världsmarknaden inom överskådlig tid kommer att
understiga utbudet.
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Genomsnittskostnaden per producerat ton koppar (exklusive
royalities och exportskatt) steg mer än 65% mellan 1964-1971.
p g a de ökade produktionskostnaderna som blev följden av
Rhodesia-krisen har Zambia blivit en av världens högkostnads
producenter. Genom pris- och lönestopp i augusti 1969 och där
efter reglerade löneökningar har man minskat kostnadssteg
ringarna, men kopparpriset hade under 1971 sjunkit farligt nära
den nivå, då vinsten blir så liten att någon kompensation ej kan
utbetalas. Den årliga annuiteten till de båda gruvbolagen uppgår till
200 milj kr. Detta tillsammans med ersättning för företagsledning
och service samt fortsatt utförsel av vinsten skulle leda till svåra
valutaproblem om kopparpriserna sjönk ytterligare.

För att höja produktionsvolymen har kopparföretagen beslutat
genomföra ett omfattande investeringsprogram. De totala kost
naderna härför beräknas uppgå till 3,5 miljarder kr under
1972-1976.

Zambia ingår tillsammans med de övriga tre stora kopparexporte
rande länderna Chile, Peru och Zaire (f d Kongo) i ett samråds
organ, CIPEC, för gemensam utbudspolitik med syfte att hålla
kopparpriset uppe. Resultaten har dock hittills varit föga anmärk
ningsvärda.

Före UDI hade mycket lite gjorts för att utveckla Zambias egna
kolfyndigheter, eftersom det fanns stora och höggradiga fyndig
heter i Wankie i Rhodesia, från vilka Zambia importerade ca
100000 ton kol per månad. I och med att handeln med Rhodesia
skars ned efter UDI, uppstod brist på kol 1966. Härigenom fick de
zambiska kopparproducenterna skära ned förädlingen till två
tredjedelar av det normala. Under tiden beslöt de zambiska myn
digheterna att utveckla sina egna kolfyndigheter för att bli obe
roende från Wankie.

Produktionen uppgick 1970 till 687000 ton. Den största bryt
ningen sker vid Maamba, som togs i bruk 1967 och som vid full
drift kommer att kunna producera ca 3 milj ton årligen och göra
Zambia självförsörjande och till och med exportör av kol.

Den övervägande delan av zink och bly produceras i området kring
Kabwe, ungefär 15 mil söder om kopparbältet. Under perioden
1964-70 var produktionen av zink och bly i medeltal ca 50000
ton resp 20 000 ton. Världsmarknadspriserna på de två metallerna
som sjönk efter 1964, började stiga igen efter 1968.
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Kobolt utvinns i Rhokana i Kopparbältet med silver som bipro
dukt. Övriga mineraler, som bryts i mindre omfattning är kalkspat,
mangan och guld.

Tillverkningsindustri
Industrin har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren och
industriproduktionen utgjorde nära 10% av BNP år 1971. Produk
tionen ökade i genomsnitt med 18% årligen mellan 1964 och 1968.
P g a en hårdare finans- och penningpolitik skedde en tillfällig stag
nation under 1969 men 1970 fortsatte den snabba expansionen.

I den första utvecklingsplanen angavs som mål för industrin fort
satt importsubstitution, inriktning på arbetsintensiva metoder samt
ökat zambiskt inflytande i företagen. Den inhemska industrin är
till en del skyddad av den höga transportkostnaden för import
varor från kusten och ytterligare skydd fås genom tullar om dessa
anses nödvändiga.

I princip skall importsubstituerande industrier ej skyddas om
importvaror kan köpas till lägre priser än varorna från de egna
fabrikerna, men i praktiken har flera avsteg gjorts från denna regel,
bl a för textilprodukter.

Importsubstitutionsindustrierna fick ett kraftigt uppsving p g a
sanktionerna mot Syd-Rhodesia som ledde till att importen av
lätta industrivaror som livsmedel, drycker, textilier, möbler,
metallvaror och byggnadsmaterial så gott som upphörde.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att uppmuntra industria
liseringen. Nya industrier erbjöds selektiva skyddstullar och befriel
se från tullavgifter på import av reservdelar och råmaterial och
genom "The Pioneer Industries Act" från 1965 garanterades också
temporär skattebefrielse.

I praktiken upphörde lagen att fungera efter 1969, då istället inves
teringsavdragen kom att spela en större roll. Dessa fungerade emel
lertid, i samband med de höga kostnaderna för arbetslöner, så att
en relativt kapitalintensiv industri uppmuntrades.

Den zambiska marknaden är alltför liten för att industriproduk
tionen i större skala med avsättning endast för hemmamarknaden
skall vara lönande. Zambia har därför alltsedan 1968 förhandlat
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om att inträda i den Östafrikanska Gemenskapen för att få tillgång
till en större marknad för sina produkter. Den gemensamma mark
nadens industripolitik för fördelning och specialisering av olika
industrier till olika länder har hittills inte varit speciellt fram
gångsrik. Flera stora pappersmasse-, gummidäcks- och konstgödsel
fabriker samt företag för järn- och stålproduktion har satts upp i
de östafrikanska länderna och Zambia för att konkurrera med
varandra. Den zambiska industrins möj ligheter att konkurrera på
en gemensam östafrikansk marknad begränsas avsevärt av de höga
arbetslönerna i Zambia, samt av de långa avstånden som leder till
höga transportkostnader. Vid ett inträde i marknaden skulle
Zambia ha de största möjligheterna till en expansion inom tillverk
ningsindustrier för koppar·, bly· och zinkprodukter.

Regeringens främsta organ för att främja industriell expansion har
varit The Industrial Development Corporation (INDECO). Ur
sprungligen skulle INDECO fungera som utvecklingsbank genom
att ge lån på kommersiell basis åt de privata företagen. Från 1968
har den dock blivit det främsta instrumentet för statligt del
ägarskap i industrin. IN DECOs verksamhetsområde utökades sär·
skilt efter de reformer, som tillkännagavs av regeringen i augusti
1968 i Mulungushi och som ledde till att staten övertog aktie
majoriteten i 26 privata företag. Koncernens aktiekapital utökades
under våren 1970 från 350 milj kr till 700 milj kr. 1 mars 1971
uppgick INDECOs totala investeringar till 535 milj kr.

Dessa investeringar är fördelade dels på sju företagsgrupper inom
varsin sektor av näringslivet dels individuella företag. Totalt är
INDECO involverad i 80 dotterföretag och associerade företag.
Antalet anställda i dessa företag uppgår till 26000. De sju före
tagsgrupperna som i sin tur leds av var sitt holdingbolag, täcker
bryggerinäringen, transportväsendet, byggnadsmaterialindustrin,
textilindustrin, den kemiska industrin, handeln samt småindustrin
på landsbygden. Bland de projekt koncernen f ö engagerat sig i
märks oljeledningsprojektet och vägbygget mellan Zambia och
Tanzania, textil·, cement-, konstgödsel·, sprängämnes· samt bil·
sam mansättn ingsfabr iker.

INDECO-företaget RUCOM Industries Ltd har som huvuduppgift
utveckling av småindust- att främja småindustriutvecklingen på landsbygden. För detta
rin ändamål har RUCOM investerat i en rad serviceindustrier (bagerier,

garage, restauranger, tvättinrättningar etc) som den bygger upp,
utrustar och sedan hyr ut till zambier. Därtill upprättar företaget
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s k "development work-shops" i ett antal landsbygdscentra, som

skall utgöra en kärna för tillverkning i mindre skala av möbler,
smidesprodukter, jordbruksverktyg samt förädling av jordbruks

produkter. RUCOM är förhållandevis nystartat och verksamheten

är ännu så länge begränsad.

Då den nya utvecklingsplanen främst inriktats på de råvaru

producerande sektorerna, d v s gruv- och jordbrukssektorn, har

inga nya större industrier planerats för 1972-1976. Strategin inom

industrisektorn kännetecknas aven fortsatt satsn ing på den

im portsubstituerande industrin, främst inom konsumtions

varuindustrin. Prioriterade områden är förädlingsindustrin baserad

på den inhemska råvaruproduktionen samt byggnadsmaterial

industrin. Särskild uppmärksamhet kommer att ges åt småindustri

företag, såsom verkstäder och bagerier på landsbygden.

Industrisektorns investeringar har uppskattats till sammanlagt 1,7

miljarder kr varvid ett betydande tillskott från den privata sektorn

inberäknats. Bland individuella projekt som omnämnts i planen

märks slakterier och charkuterifabriker, mejerier och ett garveri

samt två sågverk, ett oljeraffinaderi och en bilsammansätt

ningsfabrik (de två sistnämnda är redan under uppförande). Dess

utom föreslås att ytterligare undersökningar bör göras beträffande

inhemsk tillverkning av kylskåp och andra elektriska hushålls

maskiner, av glödlampor samt beträffande sammansättning av cyk

lar och mopeder. En ökning av nuvarande kapacitet förutses ifråga
om tillverkning av gödningsämnen, byggnadsmaterial, kopparpro

dukter, textilier, sprängämnen samt bryggeriprodukter.

Jordbruk
En minskande andel av landets befolkning, f n omkring 60-70%, är

direkt beroende av sin försörjning från jordbruket. Produktions

ökningen under den senaste femårsperioden har varit blygsam.

Jordbrukets andel av den totala produktionen har därför minskat

från 11% 1964till ca 7% 1971.

Småbrukarna anses stå för 4/5 av den sammanlagda jordbruks

produktionen inkl självhushållsproduktionen. Brukningsenheternas

storlek i landet är i genomsnitt 2 hektar. På småjordbruken odlas

huvudsakligen majs, durra, hirs, cassava, bönor och jordnötter

huvudsakligen för egen konsumtion.

Omkring 5-600 kommersiella jordbruk, belägna norr och sydväst



stagnation

för små resurser

ändrade kostvanor

om Lusaka utmed järnvägslinjen står för 1/5 av produktionen. De
mest framträdande kommersiella jordbruken drivs av icke-zambier,
främst brittiska medborgare, som svarar för stora delar av den
tobak, majs, boskap och mjölk som marknadsförs i Zambia.

Stagnationen inom jordbruket har förutom dål iga väderleksför
hållanden de senaste åren flera andra orsaker. För det första har
flykten från landsbygden av i många fall de mest produktiva små
brukarna lett till minskad produktion och även minskad produk
tivitet. För det andra har många av de icke-zambiska storjord
brukarna antingen lämnat landet efter självständigheten, minskat
sina investeringar eller övergått till andra mer lönande näringar.

Zambierna har saknat de nödvändiga kunskaperna och resurserna
för att kunna ta över de övergivna plantagerna, även om staten har
rätt att expropriera landområden som inte odlas. F n torde stora
landområden kunna uppodlas.

Ytterligare en orsak till stagnationen inom jordbruket har varit att
alltför små statliga resurser kanaliserats till utvecklingen av lands
bygden. Bara 12% av investeringarna under planperioden gick så
lunda till lantbruket. Producentpriserna har legat för lågt, jord
brukskooperationen har inte fungerat tillfredsställande och distri
butionen av konstgödsel och utsäde till lantbrukare har för

summats.

Den ökande inflyttningen till städerna har lett till förändrade kon
sumtionsvanor. Övergången från de traditionella grödorna hirs och
cassava till majsmjöl har varit särskilt påtaglig. Efterfrågan på
livsmedel har ökat, men stagnationen inom jordbruket har lett till
att livsmedelsförsörjningen har hotats.

Exporten av jordbruksprodukter minskade från 90 milj kr 1967 till
35 milj kr 1969. Importen av livsmedel har uppgått till drygt 200
milj kr per år under de senaste åren.

Livsmedelskrisen under 1970-71 och den minskande jordbruks
produktionen har lett till att ökad vikt kommer att läggas vid
utvecklingen av landsbygden i den andra femårsplanen. Målet är

självförsörjning som mål bl a att uppnå självförsörjning av de viktigaste stapelgrödorna. Pro

duktionen av majs för avsalu förväntas stiga till 7 mi Ij säckar (från
ca 4 milj säckar 1971/72) och för flera andra produkter såsom ris,
oljefröer, frukt och grönsaker, fläsk, mjölk, tobak beräknas den
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stiga till det dubbla i jämförelse med talen för 1971. Inri ktn ingen
på detta har tagit sin början genom att producentpriset för majs
och andra jordbruksprodukter höjdes under 1970.

Under perioden för den första utvecklingsplanen fördelades de
resurser som avsattes åt landsbygdsutveckling i stort sett jämnt

över hela landet. Eftersom landet är stort och landsbygden i all
mänhet glest befolkad har centralregeringen haft stora svårigheter

att få en koordinering av de skilda insatserna (förbättrad social och
fysisk infrastruktur, marknadsföring, kreditgivning samt ökad an
vändning av konstgödsel, bättre utsäde etc) att fungera. En nyhet

- därtill den mest iögonfallande - i den nya utvecklingsplanen är
den aviserade koncentrerade satsningen på ett antal väl utvalda
utvecklingsområden - s k intensivutvecklingszoner (Intensive

Development Zones, IDZ) - med god jordbrukspotential och rela

tivt hög befolkningstäthet.

En planeringsgrupp förankrad i Ministry of Rural Development har

nu fått till uppgift att utarbeta ett IDZ-program för den andra
femårsplanen. Planeringen befinner sig på ett tidigt stadium, där
man försöker definiera IDZ och det slags service som bör inrym

mas inom dessa insatser.

Programmet kommer säkert att ta lång tid att förverkliga. Förflytt
ningen till städerna kommer således att fortsätta - i utveck
lingsplanen beräknas stadsbefolkningens andel öka från nuvarande
30% till 36% 1976 - och den nya satsningen på landsbygdsutveck
lingen kommer knappast att vara tillräcklig för att jordbrukarna
skall kunna höja sin standard i takt med löneökningarna i städerna.

Utvecklingsplanens program för landsbygdsutveckling har kost·
nadsberäknats till totalt 1,2 miljarder kr, d v s drygt 16% av

centralregeringens utvecklingsbudget. Därtill har ett belopp på 560
milj kr avsatts för regional utveckling, varav den större delen (ca
65%) fördelats på de fem yttre provinserna (Norra, Luapula, Nord

västra, Västra och Östra). Av det senare beloppet hänför sig 30%

för undervisning (primärskolor) under det att andelen till lant

bruket är 27%.

kooperationen uppmuntras I juni 1970 fanns 1 280 kooperativa föreningar i landet, varav 805
var jordbrukskooperativ, de flesta av dem producentkooperativ.

Kooperationen uppmuntrades kraftigt av regeringen de första åren

efter självständigheten genom stora subventioner och omfattande
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kreditgivning för inköp av konstgödsel, utsäde och traktorer. Det
visade sig emellertid snart att bönderna inte var tillräckligt för
beredda för den omfattande satsningen och att många projekt
misslyckades. En alltför ensidig inriktning skedde på artificiellt
skapade producentkooperativa föreningar. Service- och kredit
föreningar försummades, vilket medförde att många primär
föreningar fanns utspridda över hela landet utan något effektivt
kommunikationssystem för ömsesidiga tjänster. Den kraftiga sats
ningen på mekanisering ledde till ett alltför starkt beroende av
utländsk sakkunskap och utländskt kapital.

Bristen på arbetsledare är stor och satsningen på utbildningen allt
för knapp. För medlemsutbildning finns f n bara en liten skola i
Lyanshya. Här utbildas 100 medlemmar per år av totalt 50000
medlemmar i hela landet.

Sedan utvecklingsplanen för jordbruket visat sig felinriktad dämpa
des satsningen på jordbrukskooperationen. I den nya utvecklings
planen understryks dock kooperationens betydelse för utveckling
på landsbygden. En nyinriktning kommer att ske i och med sats
ningen på familjelantbruket som grundläggande produktionsenhet
betjänad av kooperativa inköps- och försäljningsföreningar.

Det finns fyra Marketing Boards i Zambia, som betalar ett fast pris
till producenten (som bestäms före säsongens början) och ansvarar
för marknadsföringen av produkten i fråga. I de områden där dessa
marknadsorgan inte finns har man främjat bildandet av koope
rativa föreningar.

National Agricuiturai Marketing Board (NAMBOARD), köper in
all produktion av majs, jordnötter, bomull, durra och hirs som är
till försäljning. Dessutom har den hand om lagerhållning, försälj
ning av konstgödsel, bearbetning och export- och importhandel av
jordbruksvaror. NAMBOARD och motsvarigheten på kreditsidan 
Agricuiturai Finance Company (AFC) - är nyckel institutioner för
att jordbruket i Zambia skall kunna utvecklas. Både NAMBOARD
och AFC har dock hittills fått utstå mycken kritik för att de ej
fungerat tillfredsställande.

Speciella marknadsorgan finns för köttprodukter (Cold Storage
Board), mejeriprodukter (Dairy Produce Board) och tobak
(Tobacco Board of Zambia).
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Majs är den ojämförligt viktigaste grödan eftersom den odlas av
nästan alla inhemska jordbrukare, främst för eget behov. Produk
tionen inom den traditionella sektorn 1968/69 var 5,5 milj säckar,
men endast 1 milj såldes till Marketing Boards. Dessutom till
kommer produktionen från de kommersiella jordbruken. Om
skörden blir dålig måste en stor del majs importeras. Trots dess
allmänna utbredning i landet ligger tyngdpunkten på majspro
duktionen i de södra och centrala provinserna. Ar 1966-67 upp
nåddes rekordsiffran 4 milj säckar (a 200 Ib = ca 91 kg) marknads
förd majs, men sedan 1968-69 har produktionen varit otillräcklig
för att täcka landets livsmedelsbehov. Produktionen har framför
allt sjunkit p g a ogynnsam väderlek. Arskonsumtionen av mark
nadsfört majs beräknas vara drygt 4 milj säckar. Under säsongen
1970-71 levererades bara 1,4 milj säckar till NAMBOARD - en
minskning med hälften från föregående säsong. Den minskade pro
duktionen och försäljningen inom landet ledde till ökad import
som är mycket dyrbar. Den importerade majsen kan kosta upp till
5 ggr så mycket som den egna i inköp.

Importen av majs sker främst från Sydafrika och en väsentlig del av
spannmålsimporten sker via Beira i Mo<;ambique, vilket gör Zambia
försörjningsmässigt mycket sårbart för portugisiska aktioner i
M09ambique. I mars-april 1971 anklagade president Kaunda portu
giserna för att hindra spannmålstransporterna från Beira. Detta
förnekades från portugisiskt håll, men mycket stora lager spannmål
samlades i Beiras hamn. Transporterna har sedan dess kommit
igång i normal skala igen. Trots en rekordskörd 1971 på 4,4 milj
säckar har Zambia sett sig nödsakad att importera 1,5 milj säckar
majs från Syd-Rhodesia för att möjliggöra uppbyggandet av ett
buffertlager. Detta har inneburit att man har varit tvungen att göra
avsteg från sanktionspol itiken.

För att återställa självförsörjningen har producentpriserna i all
mänhet höjts genom införande av minimipriser. Priserna på pro
duktionsmedel, särskilt priset på gödningsämnen, har sänkts. Dessa
- för producenten gynnsamma - prisförändringar har genomförts
med statliga subventioner.

För att dels säkra en stadigvarande självförsörjning av majs, dels
upprätta buffertlager på nära 2 milj säckar är målsättningen i ut
vecklingsplanen att öka den marknadsförda produktionen till 7
milj säckar 1976. Det förutses att de statliga storjordbrukens andel
av denna produktion kommer att öka då produktionen inom de
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traditionella och kommersiella sektorerna ej kommer att kunna
möta den ökade efterfrågan.

Tobak är den viktigaste avsalugrödan och utgör 70% (1969) av
jordbruksexporten, vilken dock är mindre än 3% av totalexporten.
En omfattande tobaksproduktion i Zambia kom igång först efter
andra världskriget. Under 60-talet har produktionen legat i genom
snitt på 6,5 tusen ton per år med en toppnotering 1964 på nära 11
tusen ton. Under de senaste åren har produktionen dock minskat,
till stor del beroende på en kraftig emigration av utländska jord
brukare och på att man övergått till andra, mer vinstgivande jord
bruksaktiviteter. Tobaken produceras främst av icke-zambiska
jordbrukare i de centrala och södra provinserna längs med järnvägs
linjen. Därtill sker en viss produktion i östra provinsen på små
afrikanska jordbruk. Eftersom tobaksproduktionen från de icke
zambiska jordbrukarna är så osäker har regeringen lanserat ett par
projekt i syfte att vidmakthålla och öka produktionen. Dels utbil
das zambier för att sköta medelstora kommersiella jordbruk på
omkring 20 acres, dels ges stöd till småbrukare i ett Världsbanks
understött s k "one-acre scheme"-projekt.

Tobaken är en av de grödor som kommer att prioriteras under den
kommande planperioden. Produktionen förväntas öka från nuva
rande 6 000 ton till ca 13000 ton 1976.

Omkring 60% av tobaksproduktionen exporteras till Storbritan
nien. Zambiska cigarrtillverkare köper omkring 25% och resten av
utbudet går till EEC.

Jordnötter produceras främst på afrikanska småjordbruk i den
Östra provinsen. Den största delen av skörden har hög kvalitet och
går på export. Jordnötsolja och nötter av låg kvalitet importeras i
stora mängder. Eftersom efterfrågan på jordnötter är större än
utbudet, har regeringen uppmuntrat produktionen genom att sub
sidiera försäljningen av utsäde. Ar 1963-64 producerades nära
165000 ton, men produktionen föll kraftigt året därpå, främst
som ett resultat av dåliga väderförhållanden. Produktionen har
dock delvis återhämtat sig under de senaste åren. Marknads
föringen av jordnötterna har varit problematisk och många produ
center har övergått till bomull.

Bomull är en relativt ny gröda i Zambia, som expanderat starkt. Ar
1968-69 steg produktionen kraftigt till 4200 ton, beroende på
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ökning av producentpriset och bra väder. Produktionen för
1969-70 ökade till nära 7000 ton, vilket var tillräckligt för att
möta de inhemska textilfabrikernas behov.

Då marknaden är begränsad förväntas ingen större ökning i pro
duktionen av bomull under perioden 1972-1976.

Produktionen av frukt och grönsaker har minskat sedan 1965 och
en stor mängd måste importeras. Målsättningen är dock att göra
landet självförsörjande på frukt och grönsaker. En kraftig produk
tionsökning - främst i anslutning till de stora marknaderna utmed
järnvägen - förutses i utvecklingsplanen. Andra grödor som kaffe,
te och sockerrör är av mindre betydelse. Produktionen av socker
har dock expanderat kraftigt de senaste åren. Ett sockerraffinaderi
togs i bruk 1968 och produktionen av råsocker 1970 var 44 000
ton eller 50% av den årliga inhemska konsumtionen.

Inom boskapsnäringen finns stora potentiella möjligheter i Zambia
med en nötkreaturstam som uppgår till ca 1,5 milj djur. Den
största delen av den marknadsförda köttproduktionen härrör från
kommersiella jordbrukare utmed järnvägslinjen, som äger ca 12%
av kreaturstammen.

Den årliga avslaktningen från den traditionella boskapsstammen 
som främst är koncentrerad till Västra provinsen - uppgår bara till
3-4%. Motsvarande siffra för den mycket mindre kommersiella sek
torn är 17%.

Det största hindret för en högre produktion är att den boskaps
skötande befolkningen i Zambia, liksom i många andra afrikanska
länder, betraktar nötboskapen som ett bevis på status och prestige
och ej som en inkomstkälla. Rikedomen mäts i antalet djur obe
roende av deras kvalitet, och skötseln av hjordarna är obetydlig.

Slakten är ojämn och beror till stor del på om jordbruket har slagit
fel och om jordbrukarna därför är i behov av kontanter. En stor
del av hjordarna är utsatta för infektionssjukdomar. Tse-tse-flugans
förekomst på omkring 1/3 av totalytan begränsar utnyttjandet av
stora landarealer som betesområden.

Den kommersiella nötkreaturstammen minskade kraftigt mellan
1962 och 1966då många icke-zambiska jordbrukare lämnade landet.
Den inhemska köttproduktionen har p g a stagnationen varit otill-
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räcklig och nötkött har i allt större utsträckning fått importeras.
Av den totala konsumtionen på 120000 slaktdjur importerades
74000 (1969). Värdet av nötköttsimporten har ökat från 4,2 milj
kr 1964 till 35 milj kr 1969. Konsumtionen på landsbygden torde
ligga mellan 65-90000 slaktade djur om året, d v s 4-5 kg per
person och år. Inberäknat slakten från den kommersiella sektorn
ligger per capita·konsumtionen på ca 8-9 kg/år, vilket är lägre än i
Östafrika, och från proteinsynpunkt särskilt otillfredsställande
med tanke på att fiskkonsumtionen är så ringa i Zambia.

För att öka köttutbudet har regeringen lanserat vissa projekt. Dels
driver staten 13 större boskapsfarmar i egen regi dels försöker man

genom vissa utbildningsprojekt inrikta småjordbrukarna på den
kommersiella marknaden. The Grazier Scheme, som administreras

av det statliga företaget Rural Development Corporation, innebär
att man finansierar och instruerar jordbrukarna i boskapsgödning.
The National Beef Scheme har som syfte att få jordbrukarna att

använda sig av modernare uppfödningsmetoder. Man bistår också
vid anskaffandet av veterinärutrustning. Projekten förväntas dock
först om några år ge effekter på produktionen.

Under perioden 1972-1976 ämnar man utöka den inhemska bo

skapsstammen främst till de områden i lundet - Norra, Nordvästra
och Luapula-provinserna - där någon omfattande boskapsskötsel

ej förekommer idag. Produktionen av nötkött väntas öka med ca
40% till 16000 ton 1976, vilket dock endast beräknas täcka hälf
ten av den inhemska efterfrågan.

I och med införandet av ett statsunderstött mjölkprogram (av
näringspolitiska skäl) har mjölkkonsumtionen kraftigt ökat under
de senaste tre åren. Samtidigt har dock produktionen minskat p g a
olönsamma förhållanden i mejeriindustrin. Stora mängder torr
mjölk måste därför importeras.

I utvecklingsplanen ges hög prioritet åt ökad mjölkproduktion.
Den beräknas öka från nuvarande 16 milj liter till 35 milj liter
1976 dels genom ökade incitament (höjda priser, ökade subven
tioner) åt den privata sektorn dels genom att fler stat Iigt drivna

mjölkfarmar kommer att tas i bruk.

Hönsaveln har expanderat i snabb takt och Zambia har blivit själv

försörjande på ägg och höns. Värdet av den marknadsförda ägg
och hönsproduktionen uppgick 1970 till 56 milj kr, d v s nästan

dubbelt så mycket som värdet av majsproduktionen.
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Skogsbruk
Skogsektorn utgör en relativt liten del av BNP (ca 2%). Trots att
Zambia av naturen utrustades med enorma skogsvidder, till ytan
motsvarande Sveriges och Norges tillsammans, har landets skogs
bruk hittills fört en undanskymd tillvaro.

I Zambias urskogar exploateras endast tre av träslagen, ehuru i
liten utsträckn ing. Det är mukwa, ett förstklassigt möbel virke,
zambisk teak, som användes till golvvirke och slipers samt brachy
stegia, som utnyttjas i gruvorna. Den sammanlagda avverkningen

liten avverkning och förädlingen av dessa arter är mycket begränsad, ca 75000 m 3

per år.

Redan på 1930-talet påbörjade skogsdepartementet experiment
odlingar av exotiska trädslag, en verksamhet som då sedan länge
hade bedrivits i södra Afrika. Under krigstiden låg verksamheten
nere liksom i grannländerna. Medan andra länder som Tanzania,
Kenya, Malawi etc påbörjade kommersiella odlingar tidigt på 50
talet, dröjde det till 1962 innan Zambia kom igång, och först 1967

långsiktigt planterings- fastlades ett långsiktigt planteringsprogram om ca 5000 acres
program (2000 ha) per år.

Zambia lyckades som första land intressera och engagera Världs
banken i ett skogsplanteringsprojekt år 1968. Ett åttaårigt avtal
slöts, vilket innebar att Världsbanken skulle finansiera 48% av be-

stöd från Världsbanken räknade projektkostnader t o m 1976. Världsbankens del utgör 5,3

milj dollar.

FAO har vidare genomfört ett projekt på skogsindustriplaneringens

område.

Någon utökning av verksamheten i den inhemska skogen förväntas
inte. Däremot förestår en snabb och kraftig utbyggnad för att
tillvarata virket från planteringarna, som utgörs av tall (pinus
kesiya) och eukalyptus (eucalyptus grandis) . För närvarande tord';
ca 75 milj kr ha investerats i kommersiella planteringar. Ar 1976
kan investeringarna väntas vara ca 175 milj kr.

I anslutning till skogsplaneringarna planerar man att under perio
den för den nya utvecklingsplanen upprätta fabriker för lamell
plattor, spånskivor och ev fiberplattor. Därtill kommer projekte
ringsarbeten för en massafabrik att påbörjas.
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Ar 1968 importerade Zambia skogsprodukter för 90 milj kr.
Zambias självförsörjningsgrad inom skogsbrukets område beräknas

stiga från nuvarande 40% ti II ca 60% år 1985.

Handel
Handeln expanderade snabbt efter självständ igheten. En viss stag

nation har dock skett efter 1969. Ar 1971 utgjorde den ca 10% av

BNP jämfört med 12% 1968. Före 1968 kontrollerades h,mdeln

nästan uteslutande av icke-zambiska medborgare. För att öka det

zambiska inflytandet har en rad reformer genomförts.

Efter Mulungushi-reformerna var all detaljhandel, förutom i 10

stadscentra, förbehållen zambier. Partihandeln berördes inte. Då

många detaljhandlare förvandlade sig själva till partihandlare med

förde beslutet vid Matero 1969 att partihandlarna från början av

1970 bara kunde arbeta i de 10 städerna.

Från och med den 1 januari 1972 ges emellertid detalj- och parti

handelslicenser, förutom inom 10 branscher, endast till zambiska

medborgare. Det ekonomiska reformprogrammet innebär även

rekommendationer om att zambier skall slå sig samman och bilda
kooperativa föreningar för att därigenom lättare etablera sig som

egna företagare. Denna ide har dock inte slagit särskilt väl ut. Inom
detaljhandelsbranschen, där företagen i stor utsträckn ing ägdes av
indier, uppstod en kris då icke-zambiernas licenser inte förnyades.

Eftersom det inte fanns tillräckligt antal kvalificerade zambiska

köpare har affärsinnehavarna tvingats stänga sina butiker, vilket
har lett till att varudistributionen inom landet försämrats.

Turism
Under slutet av 1960-talet minskade antalet turister för varje år.

Trenden bröts under 1970 då antalet turistnätter i Zambia för

dubblades. I jämförelse med de östafrikanska länderna är dock

turistindustrin ännu obetydlig i Zambia. De utländska valuta

intäkterna från turismen beräknas endast till ca 20 milj kr. I den

andra utvecklingsplanen förutses en starkt ökad satsning på turis

men. Genom att förbättra kommunikationerna med national

parker, jaktreservat och framför allt med Victoriafallen hoppas

man på längre sikt göra turismen till en betydelsefull källa för

utländska valutainkomster. Innan dess måste dock den nuvarande

- allmänt förekommande - bristen på hotellplatser avhjälpas.

Turistindustrins utveckling handhas av Zambia National Tourist

Bureau.
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SAMHÄLLSSERVICE

stora krav

Infrastruktu r
Zambias geografiska läge - omgivet av flera fientliga grannstater
och utan tillgång till egna hamnar - gör, att transportlederna
genom andra länder har vital betydelse för landets ekonomi.

Därtill är landet i förhållande till folkmängden mycket stort. Tre
fjärdedelar av befolkningen bor avsides från de rika områdena ut
med järnvägen. Denna del av befolkningen är dessutom relativt
jämnt fördelad över landet. Detta innebär att stora krav ställs på
transport- och kommunikationssystemet, dels för att förvaltningen
skall kunna fungera dels för att landsbygden skall kunna inlemmas
i den nationella ekonomin.

Efter den rhodesiska självständighetsförklaringen och de sank

tioner som följde därpå måste stora delar av den zam-
omdirigering av varu· biska varuhandeln omdirigeras genom andra länder. Investeringar

handeln inom infrastrukturen, framför allt för att förbättra förbindelserna

mot norr och mot öster, utgjorde därför mellan 1965-70 den
största delen av utvecklingsbudgeten. Kommunikationerna inom

landet är utmärkta i det område som ligger utmed järnvägen,
medan förbindelserna i övriga delar av landet är av sämre beskaf

fenhet, speciellt i nordväst och i Västra Provinsen,

Kommunikationssektorn har med ett totalbelopp på 2,5 miljarder
näst största investerings· kr det näst största investeringsprogrammet (gruvsektorn är störst) i

" programmet den nya utvecklingsplanen. Omkring hälften (1,2 miljarder kr)

härav har intecknats för TANZAM-järnvägen, 23% (580 milj kr)
för vägbyggen och 15% - 340 milj kr - för post- och telekommu

nikationer.

.. - järnvägar Zambias järnväg utgörs av den 107 mil långa linjen mellan Koppar
bältet och Viktoriafallen. Den är sammanbunden med järnvägs
näten i Syd-Rhodesia, Angola, Mo~ambique, Botswana och Syd-
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afrika. Zambia har sålunda flera alternativa förbindelser med
kusten. De närmaste hamnarna för Zambia är Louren<;o Marques
och Beira i Mo<;ambique, vilka ligger ca 260 mil med järnväg från
Kopparbältet. Före UDI skedde så gott som all utrikeshandel via
dessa hamnstäder. Knappt hälften av kopparexporten sändes 1969
genom hamnarna i Mo<;ambique, 35 procent via hamnen i Dar es
Salaam och resten via Angola.

Zambian Railways sköts sedan 1971 av kanadensiska experter på
management-konträkt för en femårsperiod, sedan det visat sig att
den tidigare företagsledningen hade skött sina uppgifter på ett
otillfredsställande sätt. Företaget har under den senaste tiden kraf
tigt utökat det rullande materielet genom inköp av diseilokomotiv
och järnvägsvagnar. En järnvägsverkstad i Kabwe har byggts, vilket
medför att man inte längre är beroende av Syd-Rhodesia för under
hållsarbeten.

Ekonomin utsattes för hårda påfrestningar under livsmedelsbristen
1970/71 eftersom stora delar av järnvägstransporterna måste an
vändas för majsleveranser i stället för frakter av den kol som
behövdes till gruvorna.

För att bli helt oberoende av transportlederna genom Syd
Rhodesia beslöt man 1967 att bygga en ny järnvägslinje från
Kopparbältet till Dar es Salaam. Sedan Världsbanken och väst
staterna ansett projektet oekonomiskt, erbjöd sig Kina att bygga
Tan-Zam-järnvägen, vars kostnad ursprungligen beräknades till ca
1,9 miljarder kronor, varav hälften skulle falla på Zambia. Projek
tet finansieras genom ett räntefritt lån från Kina. De lokala kost
naderna (ca 50% av totalkostnaden), finansieras genom försäljning
av importerade kinesiska varor. På grund av försvårade bro- och
tunnel arbeten har dock den beräknade totalkostnaden uppjusterats
med 120 milj kr till drygt 2 miljarder kr. Järnvägen började byggas
under 1970 och beräknas vara färdig 1974. En total omdirigering
av handeln norrut förutsätter emellertid en kraftig utbyggnad av
Dar es Salaams hamn. Genom en ombyggnad av Benguelajärnvägen
i Angola, som avsevärt förhöjer dess transportkapacitet, kommer
denna även i framtiden att konkurrera om Zambias handel.

Zambia har ett vägnät som omfattar ca 3 400 mil (1969). Av vägar
na klassificeras 620 mil som huvudleder, 2160 mil som distrikts
vägar och resten som lokala småvägar. Arbetet med att belägga de
stora huvudvägarna Great North Road, som går till Tanzania, och
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Great East Road, till Malawi, är så gott som helt färdigt. Trots att
vägnätet ännu i högsta grad är otillräckligt, är det väl utspritt över
landet. Efter självständigheten har byggandet och förbättrandet av
vägar ökat och utgifterna för nya vägbyggen uppgick till 870 milj
kr under den första planperioden, en fördubbling, p g a Rhodesia
krisen, av den summa som ursprungligen anslogs i planen.

Investeringarna i vägar kommer att minska under den kommande
planperioden. Av de totala statliga investeringarna har 55% beräk
nats för redan pågående projekt och resten för nya vägbyggen.

Flygtrafiken sköts av Zambia Airways Corporation, vars verksam
het leds av Alitalia. Lusaka har landets största flygplats. Denna
byggdes ut till internationell standard 1967. Så snart utbygg
nadsarbetet är slutfört, kommer också Ndola att få en interna
tionell flygplats. Förutom de internationella flygförbindelserna
finns drygt hundra små flygfält i Zambia för inrikestrafik.

De stora problem Zambia hade med bränsletransporterna efter
UDI, övervanns då oljeledningen mellan Ndola och Dar es Salaam
blev färdig i september 1968. Ledningen, som är 170 mil lång, har
en kapacitet av 600000 ton per år, vilken dock kan ökas till det
dubbla med tillbyggnad av fler pumpstationer. Förutom att ha löst
bränsleproblemet har ledningen frigjort transportkapacitet på
vägarna. Försörjningsleden kan dock lätt avbrytas - under 1970
utfördes sprängattentat mot ledningen i Tanzania. Även 1971 före
kom åverkan mot oljeledningen.

Elförsörjning
Zambia producerar inom sitt eget territorium ca 50% av sin elkon
sumtion. En stor del kommer dock från Kariba-kraftverket, som är
uppbyggt på den syd-rhodesiska sidan av Zambesifloden. Det drivs
av Zambia och Syd-Rhodesia tillsammans genom Central African
Power Corporation. Zambia importerar också elektricitet från Le
Marinel i Zaire.

Elkonsumtionen i Zambia har ökat snabbt från 1,1 miljard kilo
watt-timmar 1954 till 3,7 miljarder 1970. Nära 85% konsumeras av
gruvindustrin.

För att minska beroendet av Kariba-kraftverket i Syd-Rhodesia
och för att möta det ökade behovet av elektricitet under de kom
mande åren, har de zambiska myndigheterna beslutat att bygga tre



självförsörjande 1976

slumproblem

bostadsbyggande 

för vem?

nya kraftverk. Det första är beläget vid Viktoriafallen och är nu i
drift. Kraftverket har en kapacitet på 100 MW. Det andra har
byggts vid Kafue Gorge vid Kafuefloden ca 10 mil söder om
Lusaka. Den första etappen av kraftverket är i full drift. Fullt
utbyggt kommer kraftverket att ge 900 MW. Det tredje kraftverket
kommer att ligga på den zambiska sidan av Karibasjön och planeras
1975 bidra med 600 MW. Arbetet på detta projekt påbörjades
under 1971.

Det fortsatta omfattande investeringsprogrammet under 1972 
1976 på 1,4 miljarder kr kommer att medföra att kapaci
teten kommer att öka från nuvarande 620 MW till 1 634 MW
1976. Därmed skulle Zambia bli självförsörjande på elenergi 1976.
Av det totala investeringsprogrammet har ca 35 milj kr avsatts för
landsbygdselektrifiering.

Bostäder
Bostadsprogrammet har inte på långt när hållit jämna steg med
inflyttningen till städerna. Det beräknas att ungefär hundratusen
människor bor i icke-auktoriserade slumförorter i Zambia.

Hittills har olika byggnadsverksamheter kommit ifråga för att av
hjälpa dessa missförhållanden:
1) re-settlements schemes, vid vilka staten upplåter tomtmark och
ger lån för inköp av byggnadsmateriel. Arbetena utförs av tomt
ägarna med teknikers hjälp.
2) "Site- and service schemes" som ger bättre sanitära för
hållanden men endast erbjuds till dem som har fast inkomst.
3) Lågkostnadshus, betongsten och som kostar ca 1O - 15 000 kr.

Sedan självständigheten har staten lagt ut ca 700 milj kr på bo
stadsbyggandet varav 2/3 för statstjänstemännens bostäder. Mellan
1964-1968 byggdes 20000 lågkostnadshus, 12000 bostäder för
statstjänstemän och 5 000 enheter inom "site-and-service sche
mes" .

Arbeten under 700000 kr ska erbjudas till zambiska företag. Som
entreprenörer arbetar både privata och kooperativa företag; de sist
nämnda huvudsakligen i avlägsna delar av landet.

Statens bostadspolitik handhas av det nybildade National Housing
Authority.
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Fr o m januari 1972 betalar statstjänsteman som bebor statsägda

hus marknadsmässig hyra för dessa. Tidigare har hyran utgjort

12,5% av lönen oavsett typ av hus och lönens storlek. Genom

fördelaktiga lån kommer staten att söka underlätta för statstjänste
män att köpa de hus de förr hyrde.

Det statliga bostadsbyggnadsprogrammet i den nya planen (omfat

tar endast städer) består i iordningställande av tomtmark och

kommunal service (vägar, vatten och avlopp m m) för 70000 nya

bostäder. Staten svarar ej för husbyggnadskostnaderna. Mot bak

grund av den beräknade urbaniseringstakten har behovet av nya

bostäder samtidigt bedömts bli 85 000.

Genom en massiv kampanj skall man försöka förmå lands
bygdsbefolkningen att själva förbättra sina boendeförhållanden.

Statens kostnader härvid (42 milj kr) kommer att reserveras för ett

vattenförsörjningsprogram omfattande 3 000 nya borrbrunnar.

Det totala statliga investeringsprogrammet för bostadssektorn
under 1972-1976 uppgår till 740 milj kr. Ytterligare 700 milj kr

förväntas investeras inom den privata sektorn.

Undervisning
Då Zambia blev självständigt 1964 fanns i landet omkring 100

zambier med akademisk examen och drygt 1 200 som uppnått

Cambridge School Certificate. 8000 zambiska barn gick i sekun
därskola, d v s knappt 5% av den aktuella åldersgruppen.

I den första nationella utvecklingsplanen (1966-70) beslöts därför

om en kraftig utbyggnad av utbildningsmöjligheterna på alla
nivåer. Fram till 1971 hade regeringen satsat mer än fyra gånger så

mycket på utbildning som den koloniala administrationen gjort

under de föregående 40 åren.

Skolsystemet är ännu i hög grad präglat av den koloniala undervis

ningsformen, med dess europeiska kunskapsinnehåll och betoning

av teoretiska och humanistiska ämnen. I olika tal har nämnts be

hovet av att öka kunskaperna inom praktiska och naturveten

skapliga ämnen samt att kunskaperna i större utsträckning måste

anpassas till landsbygdens och jordbrukets behov, men några större

förändringar har ännu inte genomförts. I oktober 1970 inrättades

dock ett Curriculum Development Centre inom undervisnings

ministeriet. Denna enhet ansvarar för kurs- och studieplaner i såväl
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primär- som sekundärskolan. Avsikten är att söka anpassa undervis
ningen till afrikanska förhållanden samt framför allt till den
humanistiska ideologin.

Intagningen till den sjuåriga primärskolan har kraftigt expanderat
sedan självständigheten. Omkring 90% i den aktuella åldersgruppen
skrevs in i första klass 1970. Standarden i många grundskolor är
emellertid mycket dålig och på landsbygden finns en stor efter
släpning i utbyggnad av skollokaler. Avgången är dessutom stor. De
som fortsätter får dessutom räkna med en allt hårdare konkurrens
om ett fåtal arbetstillfällen. Sålunda kunde hälften eller omkring
50000 av den årsklass som 1970 slutade primärskolan varken
räkna med vidareutbildning eller arbetsanställning.

Lärarsituationen i primärskolan synes relativt tillfredsställande. Av
14852 lärare 1970 var över 90% zambier och flertalet därav även
utbildade för sitt yrke.

Sekundärskolan är uppdelad i en treårig junioravdelning och en
tvåårig senioravdelning. Man planerar för närvarande att låta 40%
av eleverna fortsätta till senioravdelningen. Antalet elever i sekun
därskolan har ökat kraftigt; från 13450 år 1964 till 52472 år
1970. Ar 1975 beräknas elevantalet uppgå till 75000. Ett avgö
rande hinder för en fortsatt snabb utbyggnad av sekundärskolorna
är bristen på inhemska lärare. Av 2 465 sekundärskolelärare 1970
var nästan 90% utlänningar (varav nära hälften utgjordes av brit
ter). För perioden 1972-76 beräknas behovet av lärare utifrån till
totalt 2450, varav 730 nya lärare kommer att erfordras redan
1972.

Inom ramen för ett undervisningsprojekt stött av Världsbanken
kommer Zambia att få ett tillskott av sex nya sekundärskolor och
en utbyggnad av 56 redan existerande sådana skolor inom de när
maste åren.

Yrkesutbildningen och den tekniska utbildningen är mycket efter
satt i Zambia - till stor del beroende på bristande central plane
ring. I förhållande till det årliga behovet av 1 700 nyutbildade,
genomgick t ex knappt 100 elever kvalificerad yrkesarbetar
utbildning 1968. För att utveckla yrkesutbildningsväsendet inrätta
des 1969 "Commission för Technical Education and Vocational
Training", som till stor del har bemannats med kanadensiska
experter.
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Bland de nuvarande lärosätena märks Evelyn Hone College i
Lusaka (350 elever) som bl a ger handelsutbildning, utbildning i
hushållsekonomi och social utbildning. Vid Northern Technical
College i Ndola (250-300 elever) utbildas ingenjörer och tekniker.
Under 1970 påbörjades 2-åriga kurser för utbildning av kvalifi
cerade yrkesarbetare vid David Kaunda School ilusaka (124
elever) .

Ar 1965 inrättades University of Zambia. Antalet studerande var
drygt 300 år 1966 och omkring 1 300 år 1970. De senaste progno
serna tyder på att antalet studenter kommer att vara ca 3200 år
1976. Sex fakulteter finns i dag inom universitetet representerande
områdena naturvetenskap, humaniora och socialvetenskap, under
visning, juridik, ingenjörsvetenskap och medicin. En jordbruks
fakultet är för närvarande under uppbyggnad. Utbildningen inom
universitetet har hittills främst inriktats på lärarutbildning.

Under den kommande planperioden förutses en fortsatt expansion
inom undervisningsväsendet. Prioriterade områden är sekundär
skolor, universitet och särskilt yrkesutbildningen. Antalet elever
inom primärskolan beräknas öka från 754 100 år 1972 till 880300
år 1976, i sekundärskolan från 58 150 till 74500 och på universi
tetet från 1565 1971 till 3012 1976. Inom yrkesutbildningen
beräknas elevantalet öka från 4200 1972 till 9 310 1976. Investe
ringsprogrammet för undervisningssektorn uppgår totalt till 114,5
milj K, vilket utgör drygt 11% av utvecklingsbudgeten. Investe
ringarna kommer att fördelas enligt följande:

milj K

Ministeriet
Primärskolan
Sekundärskolan
Lärarutbi Idningen
Teknisk- och yrkesutbildning
Universitetet
Övrigt

Totalt

3,4
168,2
263,4

34,9
205,7

95,9
24,3

795,8

infektions- och parasit

sjukdomar
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Sjuk- och hälsovård
Ett stort hinder för utvecklingsansträngningarna är de svåra infek
tions- och parasitsjukdomar som fortfarande drabbar stora delar av
befolkningen i landet. Sedan självständigheten har emellertid smitt-



kamp mot barndöd

ligheten

113 nya hälsocentraler

koppor bringats under kontroll och en omfattande vaccinering som

skydd mot TBC har genomförts.

Undernäring - brist på protein, vitaminer och mineraler i kosten 

är i Zambia liksom i andra u-länder speciellt påtaglig hos de små

barnen. Den beräknade barnadödligheten (barn under ett år), är

160 per tusen levande födda. En stor del av dessa dödsfall kan

indirekt härledas från sjukdomar som uppkommit p g a bristande

motståndskraft efter felaktig eller bristfällig kosthållning.

I ett försök att minska barndödligheten har de zambiska hälso

vårdsmyndigheterna upprättat s k under five clinics i såväl städer
som på landsbygden. Klinikerna avser att främst täcka områdena

mödra- och barnavård. För närvarande finns drygt 500 ~ådana

kl in iker spridda över hela landet. Det har beräknats att ca 20% av

alla barn kan nås genom denna verksamhet. Den zambiska rege
ringen utför f ö tillsammans med UNDP f n den största nutritions

undersökning som hittills företagits i Afrika. Som en del i den
förebyggande sjukvården har sedan självständigheten 113 nya

hälsocentraler byggts.

Antalet sjukhusplatser i Zambia har fördubblats sedan 1964 och

uppgår nu till ca 16000. I landet finns ca 425 läkare, vilket bety

der en läkare på ca 9 500 invånare. Antalet zambiska läkare är

dock ännu mycket litet (25 st). Vidare finns knappt 2 000 sjuk

sköterskor, varav huvuddelen fortfarande utgörs av uti än n ingar.

Det finns för närvarande tre utbildningsanstalter för sjuksköterskor

och två för barnmorskor. Ar 1970 var antalet studerande vid dessa

institutioner ca 450.

utbildning och preventiv I den nya utvecklingsplanen kommer utbildningen och den preven

hälsovård tiva hälsovården att prioriteras. Särskild tyngdpunkt kommer att

ges åt förbättrad näringsförsörjning för barn och havande kvinnor.

En målsättning är vidare att ingen skall ha längre än några få kilo

meter till närmaste hälsovårdscentral vid slutet av decenniet.

Hälsovårdens andel av statens totala utgifter har hittills uppgått till

5-6%. Denna andel beräknas bli oförändrad under den kommande

planperioden. Av investeringsprogrammet 1972·76 på 260 milj kr

beräknas den största delen gå till sjukhusbyggen, mindre läkar
stationer och hälsovårdscentraler.
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prisfall

UTRIKESHANDEL OCH BETALNINGSBALANS

Utrikeshandel
Utrikeshandeln spelar en avgörande roll för Zambias ekonomi.

Under 1968-70 motsvarade exporten och importen i genomsn itt
63% resp 33% av BN P.

Sedan självständigheten 1964 har Zambia genomgående haft över
skott i sin handelsbalans. Av stor betydelse har varit att kopparn

haft ett högt världsmarknadspris. Den gynnsamma prisutvecklingen
har kompenserat den minskning i kopparproduktion, som uppkom
genom transport- och bränslesvårigheterna efter UD I.

Mellan 1965 och 1969 ökade exportintäkterna med 18% årligen.

De höga kopparpriserna ledde till att bytesförhållandet förbättra
des m'O!llan 1964 och 1969 med 7% årligen. Ar 1969 uppgick export

inkomsterna till rekordnoteringen 5,3 miljarder kr varav kopparn

stod för 5 miljarder. Ar 1970 sjönk dock exportinkomsterna till
4,9 miljarder och inkomsterna från kopparn till 4) miljarder. Det

kraftiga prisfallet och den minskade produktionen har medfört att
exportintäkterna för 1971 endast beräknas uppgå till ca 3,5 miljar
der kr.

De resterande exportvarornas andel av totalexporten är oansenlig.
Av dessa kommer zink främst med ca 1,5% av de totala export
inkomsterna. Övriga exportprodukter är kobolt, bly och tobak.
Någon differentiering av exporten kan inte skönjas. Tvärtom tycks

ökat beroende av kopparn Zambia i allt högre grad bli beroende av kopparn, då man kan

märka en nedgående trend i exportinkomsterna från de övriga
varorna.

Mellan 1964 och 1967 fördubblades nästan importen (exporten
steg med 40%). Det främsta skälet var den kraftiga inhemska inves
teringstakten. Av importökningen utgjordes således den största

delen av maskin- och transportutrustning. Efter 1967 avmattades
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dock importen. Kreditrestriktionerna och den osäkerhet inom
näringslivet som följde Mulungushi-reformerna, medförde att
importen bara steg med 7% år 1968. Aret därefter minskade
importen med nära 5% till 2,2 miljarder kr. Detta som ett resultat
av regeringens anti-inflationspolitik, högre beskattning av lyx
import och ökad produktion av importsubstitut. Uppmjukningen i
kreditrestriktionerna och i lönepolitiken medförde att importen
ånyo steg under 1970 till 2,5 miljarder kr.

ökad import av kapital- Importens sammansättning sedan 1964 har avsevärt förändrats.
varor Konsumtions- och råvarornas andel har minskat under det att

kapitalvarornas har ökat. De senares andel steg således från 27%
1964 till 40% 1970. Importen av livsmedel har ökat och uppgår f n
till ca 10% av total importen.

Som ett led i regeringens sanktionspolitik mot Syd-Rhodesia har
utrikeshandelns länderinriktning kraftigt förändrats efter 1964.
Importen från Syd-Rhodesia har minskat från 40% av totaI-

nya handelspartners importen 1964 till 7% 1969. A andra sidan har importen från

Sydafrika ökat kraftigt fram till 1968 för att sedan avta något.
England var fram till 1970 största importören. Det kinesiska lånet
för järnvägen kommer att innebära en snabb ökning av importvaror
från Kina.

Exporten till Japan har ökat avsevärt och Japan blev därför under
1970 Zambias största varumottagare med 23% av totalexporten.
En ungefär lika stor andel gick till Storbritannien.

fara för underskott

Framtidsbedömningarna i vad gäller utrikeshandeln är mindre
ljusa. Exportintäkterna beräknas de kommande åren hålla sig på
nuvarande nivå. Någon märkbar diversifiering av exporten kan ej
heller skönjas. Importen förväntas samtid igt stiga med 7-8% årl i
gen, varför fara föreligger för underskott i handelsbalansen. Impor
tens sammansättning kommer att fortsätta att förändras i och med
att kapitalvarornas och halvfabrikatens andel ökar på bekostnad av
konsumtionsvarornas.

Betalningsbalans
Förutom 1967 har betalningsbalansen varje år från 1964 till 1969
visat en positiv utveckling på valutareserven. Plusposten varierade
från 70 milj kr 1966 till 875 milj kr 1969. Preliminära beräkningar
för 1970 visar ett överskott på 1,3 miljarder kr. Handelsbalansens
kraftiga överskott har medgett det allt större underskottet på
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ökat bistånd och lån

givning

.::: försämrad balans under

1971

-' devalvering

restriktioner

56

tJanstenettot, som orsakats av de efter UD I fördyrade frakt- och
försäkringskostnaderna. Bytesbalansen som låg på ca 420 milj kr
1964 försvagades sålunda stadigt och resulterade 1968 i under

skott. Det kraftiga överskottet i handelsbalansen 1969 och 1970
(3,2 miljarder kr resp 2,6 miljarder kr). beroende på ökad koppar

produktion, kraftigt ökat världsmarknadspris samt minskad

import, ledde till att bytesbalansen återigen blev positiv.

Kapitalbalansen förbättrades stadigt efter 1965 p g a ökat ut

ländskt bistånd och ökad långivning samt en omsvängning i de

privata kapitalrörelserna. P g a att en stor del av gruvbolagens in·

täkter utfördes ur landet och då inflödet av kapital var litet för

sämrades kapitalnettot drastiskt under 1969. Samtidigt ökade

underskottet i transfereringarna beroende på ökad utförsel av

inkomster och sparmedel av utlänningar bosatta i Zambia. Under

1970 repatrierade gruvbolagen en del av de exportintäkter som

hållits utomlands och bidrog därigenom att göra kapital nettot posi

tivt trots ett statligt nettokapitalutflöde på 170 milj kr. Det senare

utgjordes av betalningar som kompensation till de nationaliserade

gruvbolagen .

För 1971 förutses en kraftigt försämrad betalningsbalansutveckling

med en stor åderlåtning av valutareserven. Orsaken är främst det

minskade överskottet på handelsbalansen. Därtill förutses ett stort

underskott på kapitalbalansen p g a omfattande utflöde av privat

långsiktigt kapital.

Valutareserven tredubblades från slutet av 1968 till september

1970 då den uppgick till toppnoteringen 3 miljarder kr, vilket
motsvarade ca 15 månaders import. Därefter har en avtappning

successivt skett p g a minskningar i kopparintäkterna. Vid årsskif
tet 1971/72 uppgick valutareserven till ca 1,2 miljarder kr motsva

rande ca 6 månaders import.

Valutareservens ogynnsamma utveckling har givit anledning till

stor oro och i december 1971 knöts kwachan till dollarn vilket

innebar att kwachan devalverades med 7,89% i förhållande till

guldet. Samma månad infördes "'ya restriktioner i syfte att redu
cera utgifterna och minska utflödet av valuta ur landet. Dessa inne

bar bl a att all upplåning utomlands av statliga och halvstatliga

företag måste ske med ti IIstånd från finansm in isteriet, att den loka

la upplåningen av alla företag skulle ställas i relation till företagets

aktiekapital, att inget i Zambia registrerat företag får rätt att inne-



ökad skuldsättning

ha valutakonto, att tilldelningen av utländsk valuta reduceras vid
såväl nöjes- som affärsresor, att "vinstutförsel" i form av "manage
ment fees, consultant fees" begränsas till 10% av vinsten efter skatt

samt att alla ministerier instruerats att minska sitt beroende av

konsulter.

Den offentliga skuldsättningen till utlandet har ökat kraftigt under
de senaste åren, även om dess omfattning har förblivit låg i förhål
lande till de årliga exportinkomsterna. De utestående lånen (exklu

sive kontrakterade icke-utbetalade) ökade från 520 milj kr 1967
till 875 milj kr i juni 1970, vilket motsvarade 8% av BNP i löpande
priser. Skuldtjänsten beräknades under 1970 uppgå till 2,4% av
exportinkomsterna. De största långivarna är i tur och ordning Eng

land, Världsbanken, Italien och Jugoslavien.

Det utländska kapital inflödet under den kommande planperioden
beräknas totalt uppgå till 3,1-3,3 miljarder kr. Amorteringar och
räntor beräknas till 1,7-2,1 miljarder kr, vilket skulle innebära ett
nettoinflöde av 1,0-1,6 miljarder kr under femårsperioden. Skuld
tjänsten har beräknats motsvara 8% av exportintäkterna under
perioden.
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BISTANDSSITUATIONEN

Enl igt DAC-statistiken var värdet av det officiella biståndsflödet
(amorteringar men ej räntor avdragna) inklusive investerings
garantier till Zambia från DAC-Iänder och internationella organisa
tioner i löpande priser:

1966
1967

1968
1969

163 mkr
341 ~,

217 "
101 "

Storbritannien
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Zambia har dessutom erhållit omfattande bistånd från Kina. Rege
ringens utvecklingsutgifter finansierades i liten utsträckning av
externt kapital i den första utvecklingsplanen.

Storbritannien har stått för största delen av gåvobiståndet sedan
självständigheten. Dessutom har man haft det mest omfattande
personalbiståndet med tyngdpunkt inom undervisning, sjukvård
och förvaltning. En del av biståndet gick till finansiering avoförut
sedda utgifter som uppkom efter Rhodesia-krisen. Denna kompen

sation utgjorde dock en mycket blygsam andel av de förluster som

sanktionerna förorsakade.

Ar 1970 uppgick det totala värdet av biståndet från Storbritannien

till ca 60 mkr. Huvuddelen av dessa medel avsåg att täcka lönepå
slag i samband med rekrytering av personal från England främst
under det s k Overseas Services Aid Scheme (OSAS). För

närvarande finns omkring 3 000 engelsmän i Zambia rekryterade
genom OSAS. Av dessa är omkring 1/3 verksamma inom undervis

ningssektorn. Andra områden av betydelse är hälsovård, lokal

administration samt allmänna inrättningar som post och telegraf.

Därutöver beräknas ytterligare ca 3 000 engelsmän vara verksamma



Världsbanken

Kina

Italien

Jugoslavien

Danmark

Sovjetunionen

Norge

Västtyskland

Holland

Canada

inom den zambiska förvaltningen. Dessa har rekryterats på regul
jära zambiska kontrakt och utgörs främst av personal på mellan
nivå, förmän, sekreterare etc.

Världsbanken har mellan 1964 och 1970 lånat Zambia sammanlagt
omkring 525 mkr huvudsakligen för kraft-, väg- och utbildnings
projekt. Ett lån på 13 mkr har givits för utveckling av animalie
produktionen och under 1970 slöts avtal om ett lån på ca 30 mkr
för utveckling av kommersiella jordbruk. Samtliga lån ges med
normal bankränta.

Kina har lämnat det största biståndsåtagandet till Zambia genom
att lånefinansiera Tan-Zam-järnvägen. Zambia har erhållit ett ränte
fritt lån på drygt 1 miljard kr som skall börja återbetalas 1983.
Kina har dessutom givit ett räntefritt lån på ca 85 mkr för ett
vägprojekt i den västra provinsen.

Italien har tidigare givit lån för oljeletningsprojektet och bistår f n
med personal för Zambian Airways på management-kontrakt.

Jugoslavien har lämnat ett lån på 360 milj kr för uppbyggande av
Kafue-kraftverket.

Danmarks bistånd till Zambia består främst av experter och freds
kårister inom jordbruks-, sjukvårds- och undervisningssektorerna.

Sovjetunionen har bidragit med tekniskt bistånd för landsbygdens
elektrifiering samt med lärare och utrustning till sekundärskole
och universitetsundervisningen.

Norge har främst bidragit med ett antal tekniker för planering och
uppförande av sekundärskolor inom ramen för ett världsbankslån.
Vidare finns ett antal lärare verksamma inom sekundärskole
undervisn ingen.

Västtyskiand har bidragit med fredskårspersonal inom byggnads
sektorn och lokalförvaltningen samt expertpersonal till universi
tetet.

Holland har främst lämnat bistånd i form av fredskårspersonal
inom jordbruks- och hälsovårdssektorerna.

Canada sköter järnvägarna i landet genom ett lån som betalar
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lönerna för företagsledningen. Dessutom bidrar man med ett stort
antal sekundärskolelärare samt utrustning och lärare för tekn isk
utbildning och yrkesutbildning.

UNDPs sammanlagda utbetalningar under 1961-70 uppgick till
ca 75 mkr, varav utbetalningarna under 1970 uppgick till 22 mkr.
Bistånd utgår inom de flesta sektorer, den största satsningen dock
på förinvesteringsprojekt för landsbygdsutvecklingen.

Det svenska biståndet
Det svenska biståndsflödet 1970/71 utgjorde ca 3,9 mkr, uteslu
tande som gåvobistånd. Zambia erhöll därmed mindre än en pro
cent av det svenska bilaterala biståndsflödet 1970/71. Budgetåret
1971/72 utbetalades ca 5 mkr. Under de närmaste åren beräknas
det svenska biståndsåtagandet successivt öka till en volym av 15-30
mkr per år.

Det svenska biståndet till Zambia har dominerats av personal
bistånd inom främst jordbrukssektorn men också inom områdena
skogsbruk, vattenkraft, hälsovård och allmän förvaltning. I novem
ber 1971 arbetade 20 kontraktsanställda och 28 fredskårsdeltagare
i Zambia.

Sedan 1965 har svenska fredskårsdeltagare deltagit i utvecklings
arbetet på den zambiska landsbygden, i första hand inom jord
brukskooperationen. Sedan 1969 finns ett tiotal fredskårsdeltagare
anställda inom skogsförvaltningen. Från och med 1969 har även
kontraktsanställd personal rekryterats främst till dessa bägge verk
samheter. I form av multibi-samarbete med FAO finansierar Sveri
ge också ett jordbruksutbildningsprojekt i Luapula-provinsen.

Svenska insatser inom lantbrukets område kan komma att avse
stöd till Zambias program för intensivutvecklingszoner, jordbruks
kooperationen och lantbruksutbildning.

Inom undervisningen planeras svenska insatser för stöd till utbild
ning av yrkesskollärare och för stöd till arbetsmarknadsplanering.

Svenskt stöd utgår f n i form av ca 10 sjuksköterskor inom mödra
och barnavården. Det framtida biståndet beräknas främst bli inrik
tat på utbildning av sjuksköterskor och biträdande sjukvårds
personal.



industri och infra

struktur
Insatserna i Zambia inleddes 1970/71 då 11 ingenjörer påbörjade
arbeten vid Kafue-kraftverket. Under 1972 har avtal ingåtts med
Zambia om svensk finansiering aven konsultinsats inom telekom
munikationsområdet. Den svenska insatsen uppgår till 6,8 mkr.

Det beräknade svenska biståndet till Zambia under 1972/73 och
1973/74 fördelat på sektorer (t kr)

Sektor

Landsbygdsutveckl ing
Undervisning
Industri och infrastruktur
Hä Iso- och sj u kvård
Förvaltning

Totalt

Beräknade utgifter

1972/73 1973/74

7850 10690
310 4890

4310 5710
1860 2910

510 1340

14840 25540
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TABELLER

1 Befolkningens fördelning på provinser 1963 och 1969 (tusental)

Procentuell
Provins 1963 1969 förändring

Centrala 505 713 41,2
Kopparbältet 544 816 50,0
Södra 466 496 6,4
Östra 480 509 6,3
Luapula 357 336 -5,9
Nordväst 211 232 10,0
Norra 564 545 -3,4
Västra 363 410 12,9

Totalt 349O 4057 16,2

Källa: Monthly Digest of Statistics,jan 1971 - Central Statistical Office, Lusaka.

2 Sysselsättning inom lönesektom 1964 och 1969 (tusental)

Sektor

Jordbruk, skog, fiske
Gruvor
Industri
Byggnadsindustri
Et- och vatten
Handel
Transporter och kommunikationer
Hushållstjänster
Allmänna tjänster

Totalt
av vilka icke-afrikaner

Källa: Monthly Digest of Statistics, jan 1971.

1964

35,5
50,6
20,9
31,0
2,2

20,9
11,4
35,5
61,3

269,3
31,7

1969

35,0
55,3
37,3
59,9

2,8
36,1
22,4
35,0
79,2

363,0
28,1
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3 BNP till faktorkostnad, sektorfördelad, 1966 och 1969 (i löpande priser)

Sektor 1966 % 1969 %

Gruvdrift 240,1 37,3 397,6 40,9
Jordbruk. skog och fiske 60,5 9,4 73,7 6,8
Industri 60,2 9,3 82,2 7,4
Byggnadsverksamhet 54,0 8,4 66,9 5,6
Elektricitet och vatten 7,4 1,1 13,9 1,5
Transport och kommunikationer 32,4 5,0 51,0 6,6
Handel 78,3 12,1 96,5 10,3
Bankväsen mm 11,5 1,8 30,2 3,6
Statsförvaltning 35,7 5,5 43,2 4,6
Övrigt 64,4 10,1 123,7 12,7

Totalt 644,5 100,0 978,9 100,0

Källa: Economic Report 1971, Ministry of Finance, jan 1972.

4 Den marknadsförda jordbruksproduktionen 1966 - 1971

Produkt Enhet 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1

Majs2 1000-ton 377 ,6 374,7 249,2 253,1 124,4 369,0
Jordnötter 11,5 14,8 5,4 7,8 3,3 5,0

.'. Socker 21,5 30,4 40,1 41,5
::= Nötkött 10,8 9,7 8,6 8,8 11,8 11,8

Fläsk 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3
Höns 1,9 2,9 4,4 5,2 5,4 6,3
Ägg milj 27,0 36,0 54,0 93,0 99,0 105,0
Mjölk milj liter 19,0 18,3 18,4 16,2 15,3 15,3
Tobak 1000-ton 7,6 5,4 6,7 5,3 5,1 6,3

Siffrorna för 1971 är preliminära.
2 Siffrorna för majs hänför sig endast till uppköp utmed "Iine-<Jf-rail".

Källa: Second National Development Plan, s 29.
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5 De totala investeringarna 1972 - 1976, sektorfördelade och med finansierings
källor (milj Kwacha)

Budget Utländsk O/fentl. Tot.Ofr Privata
medel finans. företag sektorn sektorn Totalt

Sektor (2+3+4) (5+6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Landsbygdssek-

torn*' 88,5 21,0 12,0 121,5 30,0 151,5
(jordbruk, skog,

fiske)
Gruvdrift * 28,7 12,3 41,0 361,02 402,0
Industri 29,0 78,0 107,0 146,0 253,0
Handel* 45,0 45,0 10,0 55,0
Kraft 72,4 105,03 21,4 198,8 198,8
Transport och kom-

munikationcr* 77,0 160,3 130,5 367,8 5,4 373,2
Turism 15,0 15,0 10,0 25,0
Information, radio.

TV 4,0 4,0 8,0 8,0
Bostadsbygg mm 116,0 30,0 146,0 54,0 200,0
Byggnadsverksamhet 63,0 63,0
Utbildning 98,7 15,8 114,5 3,0 117,5
Hälsovård 36,4 36,4 3,0 39,4
Övr social service

inkl statsförvaltn *70,0 70,0 70,0

Summa totalt 680,7 348,4 241,9 1271,0 685,4 1 956,4

* Exkl kostnader för bostäder,
Exkl parastatala organ (Marketing Boards)

2 Exkl reinvesteringar hänförda till driftskostnader
3 lnkl extern finansiering på 53,3 milj K för Kariba North Bank Power Project

Källa: Development Plan, s 75.
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6 Den statliga sektorns utvecklingsutgifter under den första resp andra utvecklings
planen (fördelade efter ministerier och i milj Kwacha)

FNDP SNDP
Beräkn utg
juli 1966 -

Ministry of juni 1971 % 1972/76 %

Mines & Mining Development 31,2 4,2 41,0 4,0
Provincia! and Local Government 91,4 12,3 106,0 10,3
Information, Broadcast and Tourism 3,1 0,4 23,0 2,2
Trade and lndustry 95,9 12,9 29,0 2,8
Health 28,1 3,8 30,0 2,9
Power, Transport and Works 242,4 32,5 414,4 40,3
Education 61,9 8,3 90,3 8,8
Lands and Natural Resources 16,0 2,1 34,7 3,4
Rural Development 92,4 12,4 134,0 13,0
Summa 662,4 902,4
Övriga 47,9 6,4 46,1 4,5

Totalt ministerier 710,3 948,5
Totalt till provinser 35,4 4,7 80,6 7,8

Summa totalt 745,7 100,0 l 029,1 100,0

Källa: Development Plan, s 77-78.
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7 Centralregeringens totala utgifter 1972 - 1976 samt beräknad finansiering

Utgifter

Redan bundna driftsutgifter
Driftsutgifter föranledda av planutgifter
Utvecklingsu tgifter

Utgifter totalt

Intäkter

milj K

I 375
205

1029

2609

milj K

Mineralinkomster
Koppar .
Andra mineraler

Inkomstskatt
Företag
Personlig

Tullavgifter
Acciser
Övriga intäkter

Totalt driftsbudgetinkomster

Inhemsk upplåning
Utländsk upplåning

Intäkter totalt

Finansieringsgap

650
20

274
245

670

519

207
262
285

1943

165
348

2456

153

Källa: Development Plan, s 78-79.
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8 Utrikeshandel 1965 - 1970

1965 1966 1967 1968 1969

(i miljoner kwacha)
Export 380,3 493,5 470,0 544,4 766,5
Sterling området 182,6 199,9 165,0 181,7 2273

Storbritannien (143,2) (160,2) (128,3) (160,0) (198,0)
Sydafrika (24.9) (28,1) (25,4) (11,7 ) (7,8)
Syd-Rhodesia (10,9) (5,0) (2,0) (1,Q) (0,4)
Övriga (3,6) (6,6) (9,3) (9,0) (21,1 )

USA 1,6 0,2 23,9 10,8 8,7
EEC länderna 113,0 167,6 125,1 174,2 252,9

varav Väsltyskland (50,3) (69,4) (42,8) (70,9) (96,1 )
Japan 46,2 69,5 95,8 114,9 180,3
Östblocket 8,7 10,0 6,6 5,5 6,3
Övriga länder 28,2 46,3 53,6 57,3 91,0

Import 210,7 246,1 306,4 325,2 311,8
Sterling-områd et 162,9 172,9 194,8 202,3 196,7

Storbritannien (42,1) (54,4) (62,9) (76,2) (7 1,4)
Sydafrika (41,4) (58,5) (72,2) (76,1 ) (70,0)
Syd-Rhodesia (7 I, l) (46,4) (32,2) (22,6) (21,8)
Östafrika 2 (1 l) (2,2) (11,9) (7,5) (I 1,2)
Övriga (7,2) (11,4) (15,6) (19,9) (22,3)

USA 13.0 27,2 32,9 33,3 30,1
-' EEC -länderna 15,5 20,1 37,5 41,2 30,8

varav Väsltyskland (6,4) (8,1 ) (12,2) (13,7) (12,2)
Japan 7,6 8,9 18,6 18,0 22.6
Övriga länder 11,7 17,0 22,6 30,4 31,6

I Siffrorna för 1970 är preliminära.
2 Kenya. Tanzania och Uganda.

Källa. Economic Repor! 1971, Minis!ry of Finance.

'1
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1970 1 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1

(i procent)
715,0 100 100 100 100 100 100
200,3 48 40 35 33 30 28

(160,1) (38) (32) (27) (29) (26) (22)
(8,7) (6) (6 ) (5) (2) (l) (1)
(0,7) (3) (1) H (-) (-) H

(30,8) (1) (1) (3) (2) (3) (4)
lA l 5 2 l

227,2 30 34 27 32 33 32
(84,2) (13) (14) (9) (13) (13) (12)
166,5 12 14 20 21 23 23

4,6 2 2 l l l l
84,2 7 10 12 11 12 12

340,8 100 100 100 100 100 100
200,6 77 70 64 62 63 59
(81,2) (20) (22) (21) (24 ) (23) (24)
(59,1) (20) (24) (24) (23) (22) (17)
(20,6) (34) (19) (11) (7) (7) (6)
(13,2) (-) (1) (4) (2) (4) (4)
(26,5) (3) (4) (4) (6) (7) (8)
32,3 7 11 11 10 10 9
43,6 8 8 12 13 10 13

(16,5) (3) (3 ) (4) (4) (4) (5)
21,8 4 4 6 6 7 6
16.0 4 7 7 9 10 5
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9 Betalningsbalansen 1968 - 1971 (milj kwacha)

1968 1969 19701 19712

Export 534,0 852,6 673,0 540
Import -371,1 -327,1 -379,3 -380
Handelsbalansens saldo 162,9 525,5 293,7 160
Tjänstebalans, netto -140,9 -141,0 -128,1 125
Transfereringar -24,9 -46,2 -109,2 -75
Bytesbalans saldo
Privata kapitalrörelser 29,9 -199,5 86,2 -112
Offentliga kapitalrörelser 19,4 18, I 11,0 19
Kapitalbalansen 49,3 -181,4 97,2 -93
SDR 6,0 6
Restpost -40,2 -29,5 -45,0 us
Totalt överskott eller underskott 6,2 127,4 114,6 -127

us = uppgift saknas
I provisoriska siffror
2 beräknade siffror

10 Valutareservens utveckling 1965 - 1971 (milj kwacha)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Minimum 108 178 155 159 175 382 200
Maximum 189 205 195 187 363 453 386
December 180 188 155 159 383 401 200

Källa: Economic Report 1971, Ministry of Finance, jan 1972.

11 Balansräkning för affärsbankerna i lambia (milj kwacha)

Skulder
Inlåning
Uti banker

Tillgångar
Reserver

(Zamb sedlar och mynt)
(tillgodohavande i centralbanken)

Uti tillgångar
Fordringar på staten
Fordringar på priv sektorn
ÖVriga skulder och tillgångar (netto)

Källa: Bank of Zambia Report for 1970
Standard Bank Review
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slutet al'
1968

180,5
4,2

21,9

3,0
37,3
89,8
32,6

slutet al'
/969

211,7
4,3

27,2

7,5
49,2

106,1
26,0

slutet al'
1970

241,6
1,1

26,5

14,9
43,7

132,2
25,4



annuitet

artificiell insemination

bruttonationalprodukt
(BNP)

BNP till faktorkostnad
(BNP,J

BNP till marknadspris
(BNPm )

nationalinkomst

nettonationalprodukt
(NNP)

capita l/output ratio

driftsbudget

export f o b

extern finansiering

intern finansiering

faktorkostnad

handelsbalans

ORDFÖRKLARINGAR

Ärlig avbetalning och ränta på skuld, utformas ofta så att låntagaren betalar

samma annuitet under ett visst antal år

konstgjord befruktning av kor

summan av ett lands konsumtionsvaruproduktion, tjänster och kapitalvaru

produktion under en viss period

innebär att man mäter den betalningsström som går från företagen till hus

hållen i form av ersättningar för produktionsfaktorerna dvs löner, räntor,

vinster m m

innebär att man summerar marknadsvärdena för alla varor och tjänster som

produceras under perioden

kan definieras som nettonationalprodukt till faktorkostnad plus nettotrans

fereringar från utlandet. Se vidare nettonationalprodukt

definieras som bruttonationalprodukt minus avskrivningar för förslitet

kapital. Kan liksom BNP mätas till marknadspris eller faktorkostnad

anger realkapitalvolymen i förhållande till produktionsvolymen

den del av statens budget som redovisar de löpande inkomsterna och ut·

gifterna

f o b står för free on board. Exportvärdet för en vara omfattar inte utIands

frakter

de pengar som t ex behövs till ett utvecklingsprojekt som kommer från

utlandet

de pengar som t ex behövs till ett utvecklingsprojekt som kommer från det

egna landet

löner, räntor, vinster m m

redovisar de penningströmmar som går till och från ett land på grundval av

export resp import av varor
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tjänstebalans

tjänstenetto

bvtesbalans

kapitalbalans

betalningsbalans

holdingbolag

import c i f

importsubstitution

infrastruktur

kapitalbudget

koncern

kredit

mervärde (eller föräd
lingsvärde)

monetär sektor

parastatal

produktivitet

programbistånd

realinvestering

realkapital

royalty

72

redovisar de penningströmmar som går till och från ett land på grundval av
export resp import av tjänster

tjänstebalansens saldo

betecknar summan av handels- och tjänstebalansen

redovisar i princip alla finansiella transaktioner med utlandet, t ex betalning
för aktier, kreditgivning m m

betecknar summan av kapitalbalansen och bytesbalansen. Betalnings
balansen anger ökn ing resp minskn ing av ett lands valutareserv

förvaltningsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är att äga aktier i andra
bolag

c i f står för cost, insurance, freight. Därmed åsyftas att importvärdet för en
vara inkluderar kostnader för utlandsfrakter fram till t ex svensk hamn

ersättande av importerade varor med varor producerade inom landet

ett lands ekonomiska bassystem t ex kommunikationer, hamnar. Omfattar
ibland även tung industri

den del av statens budget som redovisar investeringsverksamheten

en företagsenhet där ett bolag behärskar ett eller flera andra bolag genom
aktie- eller rösträttsmajoritet

förfoganderätt under en viss tid aven summa pengar som lån, vanligen mot
ett pris i form av ränta

kan för ett givet företag definieras som värdet av slutprodukterna minus
inköp från andra företag (råvaror, halvfabr ikat)

där de ekonomiska transaktionerna sker med pengar som bytesmedel

samägt företag (mellan staten och privata företag)

insatta produktionsfaktorer (arbete, kapital) i förhållande till produktionen
t ex prOduktionen per anställd

bistånd till en hel näringssektor eller till ett helt utvecklingsområde

detsamma som kapitalvaruproduktion

den uppsättning fysiska föremål, som i en given tidpunkt är tillgänglig för
ekonomi för att sättas in i dess produktionsprocesser t ex verktyg, maskiner,
fabriker osv

erläggs som ersättning för rätten att ekonomiskt utnyttja en tillgång



sparkvot

bytesförhilllande

transferering

den andel av inkomsten som sparas

kvoten mellan ett lands exportprisindex och importprisindex

överflyttning av tillgodohavanden i ett land, i detta lands mynt, till ett annat
land och myntslag
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AFC

ANC

COZ

CIPEC

DAC

FAO

FINDECO

IDA

IDZ

INDECO

MINDECO

NAMBOARD

NCCM

OAU

OSAS

RCM
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FÖRKORTNINGAR

Agricuiturai F inance Company, institution för jordbrukskrediter, efter

trädde under 1970 COZ

African National Congress, ledande parti innan flertalet unga medlemmar i
slutet av 50-talet bröt sig ur och bildade kärnan i det nya UN lP

Credit Organization of Zambia, statligt kreditinstitut, avvecklades efter
kritik under 1970 och efterträddes av AFC

Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries

Development Assistance Committee, OECDs kommittl! för utveckl ings
bistånd

FNs Food and Agricuiturai Organization

Financial and Development Corporation

International Development Association, Internationella Utvecklingsfonden

Intensive Development Zones, intensivutvecklingszoner är väl utvalda om
råden, där man ska koncentrera sina satsningar för att uppnå utvecklings
planens mål

Industrial Development Corporation, statligt holdingbolag

Mining Development Corporation

National Agricuiturai Marketing Board, landsomfattande organ för mark
nadsföring av jordbruksprodukter

Nchanga Consolidated Copper Mines

Organization for African Unity

Overseas Services Aid Scheme, brittiskt biståndsorgan

Roan Consolidated Mines



RUCOM

UDI

UNDP

UNIP

UP

UPP

RUCOM Industries Ltd, statligt företag som främjar småindustri·
utvecklingen på landsbygden

Syd·Rhodesias unilaterala självständighetsförklaring (Unilateral Dec!aration
of Independence)

United Nations Development Programme

United National Independence Party, efter självständigheten Zambias ledan
de parti

United Party, oppositionsparti, förbjudet sedan augusti 1968

United progressive Party, oppositionsparti bildat i augusti 1971 genom en
utbrytning ur UN lP, UPP förbjöds i februari 1972
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Politik
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