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Förord

Den följande översikten över Tanzanias ekonomi och utveck
lingsplanering har utförts av civilekonomerna Lennart
Wohlgemuth, tidigare l:e byråsekreterare vid SIDA: s avdel
ning för finansiellt bistånd nu i Internationella monetära
fonden (I~W), och Patrik Engellau vid SIDA. Arbetet avslu
tades i augusti 1968.

Studien, som ingår i en serie liknande arbeten som utförts
på SIDA och bl.a. tagit upp Kenyas och Etiopiens ekonomi
och planering, har välvilligt ställts till förfogande för
publicering på begäran av Nordiska Afrikainstitutet, som
härmed vill uttrycka sitt tack till författarna.
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TANZANIAS EKONOWIT

I. ALLWiliN BAKGRUND

Landet

Förenade Republiken Tanzania omfattar fastlandet Tanganyika,
öarna Zanzibar och Pemba samt några mindre öar i Indiska
Oceanen. Med en yta på i det närmaste 940 000 km2 är landet
mer än dubbelt så stort som Sverige. Fastlandet ligger helt
inom det tropiska bältet och gränsar i norr till Kenya och
Uganda, i väster till Rwanda, Burundi och Kongo (Kinshasa),
i sydväst till Zambia och Malawi, i söder till M09ambique och
i öster till Indiska Oceanen. Ca 7 %av landets yta täcks av
vatten.

Större delen av fastlandet utgörs av platålandskap på olika
nivåer. Längs kusten i öster utbreder sig en smal slätt
från vilken landet höjer sig västerut upp mot centralplatån
på 1 000 - 1 500 m höjd över havet. Vid gränsen till Kenya
ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, en utslocknad vulkan,
6 010 m över havet.

De stora höjdskillnaderna gör klimat och växtlighet varierande,
Kustslätten med angränsande områden har liksom de låglänta
korallöarna Zanzibar och Pemba ett hett och fuktigt klimat o

Monsunvindarna medför regn under november-december) "de korta
regnen", och i mars-maj, "de långa regnen". Nederbörden -
i genomsnitt ca 1 000 mm per år - är dock oberäknelig och
kan somliga år nästan helt utebli.

På centralplatån är klimatet varmt och torrt med en årsmedel
temperatur på omkring 20 grader. Nederbörden, ungefär 500 -
1 000 mm om året, faller också här mycket oregelbundet, vilket
är till stor nacka.el för jordbruket., Vidsträckta områden i _
det inre av Tanzania utgörs av torr och ödslig buskstäpp. Det
hälsosammaste klimatet har de halvtempererade områdena i hög~,

l~nderna kring Kilimanjaro i norr och Malawisjön i sydväst.
Dessa områden utgör Tanzanias bäst utvecklade jordbruksbygder.

Folket

Folkräkningar har företagits i Tanzania år 1948, 1957, 1958
samt 1961. År 1958 beräknades folkmängden till 9 100 000 in
vånare. Enligt den senast företagna folkräkningen uppgick foH>,
mängden i landet till 12 231 000 invånare, vilket är mer än man
hade beräknat på grundval av 1958 års siffror Såväl befolk-
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ningssiffrorna från 1958 som den antagna årliga ökningstakten
hade beräknats för lågt. Beräkningarna av den årliga befolk
tillväxten reviderades uppåt till omkring 2,7 lo.

Den afrikanska befolkningen fördelar sig på omkring 120 stammar.
Flertalet afrikaner tillhör bantufolken, men i norr finns ock
så masajer och östhamitiska folk. Av den totala befolkningen
utgörs något över 1 f~ av icke~afrikaner. Dessa har emellertid
samlats i städerna och utgör där en betydligt större andel.
Av den icke-afrikanska befolkningen kommer ca 85 000 från In
dien, Goa och Pakistan. 25 000 är araber och drygt 20 000
europeeJ?o

Afrikanerna är till övervägande del sysselsatta ~nom jord
bruket. Den asiatiska befolkningsgruppen är främst inriktad
på affärs- och industriverksamhet. Den europeiska befolk
ningen är huvudsakligen sysselsatt inom förvaltning, handel,
industri och missionsverksamhet.

Tanzanias befolkning är geografiskt mycket ojämnt fördelad.
Faktorer som nederbördens fördelning och tsetseflugans sprid
ning har gjort att landets inre är glest befolkat. Tätast
befolkade är områdena runt Victoriasjön, högländerna, -kusten
Eamt öarna Zanzibar och Pemba. Endast 4 %av befolkningen på
fastlandet är bosatt i städer, medan motsvarande siffra för
öarna uppgår till omkring 25 ~c Landets fem största städer är
huvudstaden Dar es Salaam med drygt 270 000 invånare, Zanzi
bar, Tanga, Mwanza och Tabora. Inflyttningen till städerna,
framför allt till Dar es Salaam, är relativt snabbe

Av invånarna är 25 %kristna, 25 %illlillammedaner och 10 %hin
duer, medan de övriga utövar ett anta.l in.1lemsRa religioner.
Det officiella språket i Tanzania är swahili. Den största de
len av befolkningen talar dack endast den egna stammens språk
eller dialekt. Engelska används i stor OInf3..ttning i förvalt
ningen. Analfabetismen är utbredö~ man räknar med att ca 80 %
av befolkningen fortfarande är illitterat.

Den ~olitiska utve2~lin~~~

Tanganyikas kustland. fick myr: 1.nt tidigt kontakt med utlandet.
Redan på 700-talet slog sig araber ned där. Det europeiska
inflytandet blev påtagligt förse i slutet av 1800-talet. Från
1884 stod Tanganyika under tysk överhöghet. Efter första
världskriget erhöll Storbritannien Tanganyika--territoriet
som mandat under Nationernas FörbllUQQ Från 1946 styrde briTTo~'

na landet som förvaltarskapsområde under FN fr8.m till den
9 december 1961, då Tanganyika blev en självständig stat inom
det brittiska samväldet. Ledaren för självständighetsrörelsen,
Julius Nyerere, vilken sedan septcnber 1960 lett en parlamen
tariskt ansvarig regering, var då självskriven som regerings·,
chef. Då landet utropades till republik den 9 de.cember 1962
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blev Nyerere landets förste presidient, vald med 971oav'de
avgivna rösterna.

staden Zanzibar var sedan gawnalt centrum för slavhandeln
i Östafrika och den främsta utskeppningshamnen för slavar
till Arabien, Persien o s v. Staden var också under 1700
talet utgångspunkt för flertalet upptäcktsfärder till Öst
afrikas inre. År 1856 bildades sultanatet Zanzibar, som
1890 blev brittiskt protektorat. Den 10 december 1963 er
höll Zanzibar självständighet inom samväldet. I januari
1964 revolterade öns afJikanska befolkning mot sultanen
och den härskande arabiska klassen. Landet utropades till
folkrepublik och Abeid Karume 9 ledare för Afro-Shirazi
partiet, blev president.

Samtidigt skakades Tanganyika aven armerevolt. President
Nyerere nödgades begära militär hjälp från Storbritannien,
som snabbt kvävde upproret. I april 1964 bildades en union
mellan Tanganyika och Zanzibar. Den nya statsbildningen
fick namnet Förenade Republiken Tanzania.

Tanzania är således en republik ino~ dct brittiska samväldet.
Sedan den Il juli 1965 gäller en interimsförfattning, en
ligt vilken landet skall vara en enpartistat. Partierna
Tanganyika African National Union (TANU) och Afro-Shirazi
på Zanzibar är de enda tillåtna intill dess en förutsedd
sammanslagning av dem sker.

Unionens president välj s av folke'c genom allmänna val. Val
skall äga rwn då parlamentet upplöses. Parlamentet består
nämligen av presidenten och folkrepresentationen - nati
onalförsamlingen - och presidenten kan således inte kvar
stå vid parlamentets upplösning. En enda presidentkandi
dat nomineras. Denne måste få absolut majoritet. Röst
rätt vid val till nationalförsa.mlingen tillkommer varje
tanzanisk medborgare som ä:c 21 år fyllda, alltså även
kvinnor. Val av president och nationalförsamling hölls i
september 1965. Nyerere omvaldes med 96 %av rösterna.

Unionen har två vicepresidente~, en förste och en andre,
båda utsedda av presidenteL~ Zanzibars president, Abeid
Karume, innehar den förra p08teno Andre vicepresidenten
leder regeringsarbetet i na JcicnalföTsamlingen, Han bildar
tillsammans med ministrarna kabinettet. Någon premiär
ministerpost finns inte, och utrikesministerposten upp
rätthålles numera av presidenten själv.
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Revolutionsrådet på Zanzibar, 32 personer, har i sin helhet
givits säte i nationalförsamlingen, vilket innebär att denna
del av Tanzania med endast 3 %av befolkningen innehar över
15 %av platserna.

Den verkliga makten på fastlandet ligger hos TANU med tyngd
punkten hos dess exekutivkommitte, vars ordförande är presi
dent Nyerere. TANU grundades av Nyerere år 1954. År 1958 vann
partiet alla platser i Tanganyikas första allmänna val till
en lagstiftande församling och blev därmed den allenarådande
polit:ska grupperingen.

På Zanzibar innehas makten av revolutionsrådet. Efter en kon
stitutionell reform i maj 1965 är Afro-Shirazi inte bara det
enda tillåtna partiet, utan har förklarats vara den högsta
myndigheten, t o m överordnad regeringen. Trots unionen har
nämligen ögruppen inte bara egen president utan även egna
fackministerier. Endast vissa, i interimskonstitutionen an
givna förvaltningsområden utgör unionsangelägenheter. Allt
annat skall skötas autonomt av de zanzibariska myndigheterna.
Till unionsärendena hör bl a utrikespolitik, utrikeshandel
och försvar. Integreringen har emellertid gått betydligt lång
sammare än man hade väntat.

Den centrala förvaltningen är i stort sett uppbyggd efter
brittiskt mönster. Vad lokalförvaltningen beträffar indelas
fastlandet i 17 och Zanzibar med Pemba i 3 regioner, vardera
under en regionschef, Regionerna i sin tur är indelade i
distrikt.

I februari 1967 antog exekutivkommitten för nationalistpar
tiet TANU den s k Arusha-deklarationen, i vilken hela folket
uppmanas att spänna krafterna för att bygga upp ett socia
listiskt samhälle. Socialism och självtillit ("self-reliance")
skall genomsyra nationen. Deklarationens två grundtankar är
dels att viktigare produktionsmedel bör ägas av folket -
något som redan tidigare ingick i partiets program - dels
att landet i största möjliga utsträckning skall lita till sina
egna resurser. Som en direkt följd av Arusha-deklarationen
'1atfunaliserades i februari 1967 samtliga affärsbanker, ett
antal privata industri-o och handelsföretag samt försäkrings
väsendet. I den lag som reglerar dessa nationaliseringar
utlovas "full and fair compensation" för nettovärdet av
de övertagna tillgångarna. I de flesta fall hade i juli 1968
överenskommelser om kompensation träffats.

Tanzanias utrikespolitiska profil kännetecknas av alliansfri
het och strävan att etablera kontakter med både öst- och
västländer. Landet utövar ett synnerligen aktivt medlems skap
i Afrikanska Enhetsorganisationen (OAU) och hyser i Dar es
Salaam dennas särskilda kommitte för Afrikas frigörelse. I
Tanzania har flyktingar och befrielseorganisationer från bl a
Sydafrika Sydvästafrika, Rhodesia och M09ambique funnit en
fristad. Vid Rhodesiakrisens utbrott i november 1965 bröts
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de diplomatiska förbindelserna med Storbritannien. De åter
upptogs i juli 1968, men relationerna är fortfarande relativt
ansträngda. Dels drabbade nationaliseringarna huvudsakligen
brittiska intressen, dels har Tanzania efter långa förhand
lingar avsagt sig de förpliktelser att betala pension till
brittiska kolonialtjänstemän som man åtagit sig i samband med
självständigheten.

Östafrikanskt samarbete

storbritannien hade under Östaf:;::ikas (Kenyas, Tanganyikas
och Ugandas) tid som brittisk koloni genomfört en östafri
kansk gemensam marknad och upprättat en rad gemensamma för
valtningar. Under dessa sorterade alla väsentliga transport
och kommunikationsinrättningar, vissa fiskala och monetära
tjänster, viss forskning och högre utbildning samt statis
tisk verksamhet. Sedan självständigheten har det samarbete,
som berörde de gemensamma förvaltningarna, löpt ganska smi
digt. Frihandeln mellan de tre staterna har däremot medfört
åtskilliga problem. Kenya (och framför allt industriområdet
kring Nairobi) har fått en alltmer dominerande ställning med
betydande överskott i den interterritoriella handeln. De
kompromissförsök som gjorts för att effektivisera samarbe
tet har fått begränsad verkan. Under 1966 uppdelades den ge
mensamma kapitalmarknaden, varvid Ken;ya, Tanzania och Uganda
öppnade varsin centralbank.

I detta läge beslöt statscheferna i de tre östafrikanska sta
terna i augusti 1965 att tillsätta en kommission med uppgift
att studera och föreslå en lösning på samarbetsproblemen
mellan de tre staterna. Den 6 juni 1967 undertecknade de tre
östafrikanska presidenterna ett avtal som utarbetats av kom,
misionen. Avtalet trädde i kraft den 1 december 1967 och
innebar att den östafrikanska gemensamma marknaden nu exi
sterar genom ett formellt avtal mellan suveräna stater.

Som högsta myndighet för gemenskapen fungerar "East African
Authority". Medlemmar i detta organ är medlemsstaternas pre
sidenter. Dessa bistås av särskilt utnämnda ministrar för
östafrikanska ärenden, en från varje medlemsstat. Som verk
ställande organ har ett råd för den gemensamma marknaden 
"Common Market Council" - tillsatts o Verksamheten inom de
tidigare gemensamma förvaltningarna har omhändertagits av fyra
bolag inom gemenskapen g East African Railways Corporation och
East African Ai~ways Corporation, vilkas huvudkvarter ligger
kvar i Nairobi, samt East African Harbours Corporation och
East African Posts and Telecommunications Corporation, vilkas
huvudkvarter flyttats till Dar es Salaam respektive Kampala.
Gemenskapens huvudkontor har förlagts till Arusha i norra
Tanzania De förflyttningar som blivit en följd av avtalet
kommer troligen att under en övergångsperiod minska effektivi
teten i de berörda förvaltningarna. Förflyttningarna motiveras

allt av ska men även av ekonomiska skäl.
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En fullständig frihandel skall råda mellan de tre medlemssta
terna. En gemensam yttre tulltariff skall gälla. Full transi
teringsrätt skall med vissa undantag föreligga mellan de tre
staterna. För att motverka den obalanserade utvecklingen som
hittills skett till förmån för Kenya - framför allt inom den
industriella sektorn - införs en s k transfereringsskatt,
"transfer tax". Denna kan tillämpas av ett land med under
skott i handelsbalansen gentemot de övriga två länderna och
fungerar som ett slags importavgift till skydd för viss in
hemsk produktion. Femton år efter det att fördraget trätt i
kraft skall alla dylika skatter ha avskaffats.

För att ytterligare påskynda den industriella utvecklingen
skall man dels samordna de olika fiskala förmåner som erbjuds
främmande investerare och dels samarbeta i -.:y:alutafrågor.
Dessutom har en östafrikansk utvecklingsbank etablerats för
att ge finansiellt stöd åt integrationssträvandena. Bankens
aktiekapital motsvarar 118 000;000 svenska kronor (en tre
djedel från varje medlemsstat) varav hälften skall inbetalas.
Banken lämnar finansiellt och tekniskt bistånd till främjan
de av industriell utveckling inom medlemsländerna - dock med
viss övervikt för de industriellt mindre utvecklade länderna
Tanzania och Uganda,

II. DEN EKONOMISKA STRffi(TUREN. 1
)

Tanzanias ekonomi baserar sig huvudsakligen på jordbruk och
huvuddelen av befolkningen är direkt beroende av jordbrwc och
boskapsskötsel. Tillsammans med skogsbruk och fiske bidrar
dessa näringsgrenar med 52 %av BNP.Landets ganska omfattan
de mineraltillgångar har hittills endast utnyttjats i begrän
sad omfattning. Likaså är industriproduktionen ännu förhållan
devis liten. Gruvhantering och industri bidrar med ca 3 respek
tive 6 %av BNP. Industrisektorn tillväxer dock i mycket .
snabb takt.

Tanzanias BNP beräknas ha stigit med ca 6,4 %per år i löpande
priser från 1960 till 1961. Med en beräknad folkökning på
ca 2,1 ~S har per capitainkomsten således stigit med 3,1 %per
år. En snabb ökning av exportinkomsterna från de viktigaste
jordbruksprodukterna kan sägas ha lagt grunden för denna till
växt.

Dock har BNP undergått kraftiga variationer från år till år,
beroende på att värdet av jordbruksproduktionen i hög grad.' \7

påverkas av fluktuerande exportpriser och växlingar i neder"'
börden. Under torr- och hungersnödsåret 1961 sjönk per capita-
inkomsten med 6 Fram till 1965 steg sedan BNP med i genom-
snitt 6 1~ i fasta priser. Detta år rådde åter dåliga nederbörds
förhållanden vilket medförde stagnation inom jordbruket. År 1966

Mycket statisktiska data är ti för förenade
republiken Tanzania Fastlandets ekonomi är jämförelsevis väl
dokumenterad och har ingående behandlats i t antal rappor
ter, medan Zanzibars ekonomi är mindre väl känd. De flesta
data i denna rapport hänför av den anledningen till
fastlandets ekonomi,vilken står för omkring 95 %av brutto-

(BNP)
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fick man på nytt en god skörd, vilket i förening med en kraf
tig expansion framför allt inom industrisektorn ledde till
en ökning av BNP med 8,8 %i fasta priser. År 1967 stagnerade
jordbruksproduktionen åter på grund av nederbördsförhållandena.
BNP uppgick i slutet av år 1967 till 4 212 milj~kr, vilket
innebär en per capitainkomst på ca 250 kr.

BNPs sammansättning har under de senaste 15 åren undergått
betydande förändringar. Jordbrukssektorn har relativt sett
minskat sin andel från 61 till 52 %mellan 1960 och 1967,
under det att offentliga och privata tjänster samt industri
sektorn har ökat sin andel något.

År 1967 uppgick bruttoinvesteringarna till 18,8 %av totala
BNP. Fördelningen av bruttoinvesteringarna på sektorer och
mellan privata och offentliga investeringar framgår av ta
bell 2. Under perioden -j 962-63 sjönk bruttoinvesteringarna
i absoluta tal men steg åter kraftigt under åren 1965 och
1966. Bruttoinvesteringarna ökade sålunda från 355 000 000 kr
år 1961 till 792 000 000 kr år 1967. TIet inhemska brutto
sparandet uppgick år 1966 till 17,2 %av BNP, vilket är ovan
ligt högt för ett u~land<

Jordbruk

Jordbrukssektorn bidrar, som redan nämnts, med 52 %av BNP,
ger sysselsättning år 4/5 av befolkningen samt bidrar med be~
tydligt mer än hälften av exporten. Tanzania befinner sig i
den lyckliga situationen att det kan basera sin ekonomi på
ett för ett u~land stort antal jordbruksprodukter.

Nederbördsmängden är avgörande för den odlingsbara arealens
storlek i Tanzania. Mindre än 10 %av landets yta är idag
uppodlad. ytterligare ca 30 1; av a,realen lämpar sig för od
ling om vattenbehovet kan tillgodoses, Konstbevattning förA
kommer endast i liten skala och utbyggnaden går långsamt.
Möjligheterna till konstbevattning äI' gynnsammast vid de
floder som rinner ut i Indiska Oceanen. Enligt planerna
beräknas ca 2 %av landarealen i framtiden kunna konstbe
vattnas.

Boskapsskötseln hä~~as av ytterligare en faktor, nämligen
förekomsten av tsetseflugEm. Omkring 60 7; av landet är hem
sökt av denna insekt. I de områ~en där den förekommer kan
boskapsskötseln endast bedrivas under ständig veterinärkon
trolL

Större delen av befolkningen är sysselsatt inom självhushålls
jordbruket, som bidrar med nästan 30 'IS av BNP" Jordbruket inom
denna sektor bedrivs på små enheter, som nästan uteslutande
odlas av afrikaner. Varje enskil t jordbruk försörjer som re-·
gel ett stort antal individer o Odlingen sker främst i form
av skiftes- eller växelbruk; d v s ny mark röjs med några



8

års mellanrum och brukas medan den gamla jorden ligger i
träda. De viktigaste grödorna är majs, durra, maniok, jord.~

nötter och bönor. Inom denna sektor har även veteproduktio
nen ökat kraftigt under de senaste åren.

En stigande andel av småjordbrukens produktion marknadsförs.
Detta har lett till en kraftig minskning av självhushållnings
sektorns andel av den totala jordbruksproduktionen under
1960-talet. De småjordbruk som producerar för avsalu bedri
ver i regel permanent odling.

En stor del av avsaluproduktionen kommer från storjordbruken.
Dessa täcker knappt 1 ~ av den totala landarealen och ägs
nästan enbart av icke-afrikaner - mestadels europeer. Jorda.r=,
na är ofta mycket bördiga och avkastningen per ytEnhet fle~,

ra gånger större än på småjordbrukeno storjordbruken produ
c6xade år 1966 30 %av det sammanlagda exportvärdet. 1960
var motsvarande siffra 40 'lo.

Jord ägs i regel kommunalt. Den kan inte förvärvas av enskild
utan upplåts med tomträtt för en tid av upp till 99 år mot
en årlig avgift, som fastställts för en tid av 20 år. Det
finns gott om mark och avgiften är låg.

Marknadsföringen av jordbruksprodukter organiseras i allt
större omfattning genom ett system av Ilmarketing boardsIl.
Inom det närmaste året beräknas samtliga jordbruksprodukter
komma att täckas av var sin "marketing board", F n finns
12 stycken. De flesta av dessa har utöver sin informerande
verksamhet ansvaret för försäljningen av respektive jordbrill<s·"
produkt. Ifråga om lokala grödor åligger det "marketing boa:rds"
att tillhandahålla möjligheter att lagra grödor mellan goda
och dåliga år, Någon enhetlig prispolitik för alla "marketing
boards" existerar inte.

Den kooperativa rörelsen har expanderat mycket snabbt under
de senaste fem åren. År 1961 fanns 857 kooperativa föreningar
och i april 1967 1 533 stycken< De kooperativa föreningarnas
betydelse både vad gäller marknadsföJ7ing och orga,nisation av
produktionen har också ökat kraftigt under de senaste åren.
De kooperativa föreningarnas viktigaste funktion är fortfaran
de försäljning av medlemmarnas produkter] men även ifråga
om produktion och krediter har åtskilligt hänt. Kooperativen
fungerar som agenter för "marketing boardsll'°ifråga om en stor
del av produktionen från små jordbruk och väntas handha hela
denna marknad år 1970.

Värdemässigt är andelen av bruttointäkterna från jordbrukets
avsaluproduktion för kaffe 19 %, bomull 17 %, sisal 16
acajounötter 5 %och socker 5 %.
Sisal utgjoTde länge den värdemässigt viktigaste jordbrill<s
pTodukten. I genomsnitt uppgick dess andel av den totala ex"
pOTten fÖT 1963-1965 till 27 %. Tanzania levererar cir~
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ka 2/5 av världens export av sisalfiber. De viktigaste odlings
områdena ligger vid kusten med tyngdpunkten förlagd till om
rådet runt hamnstaden lranga, som utskeppar merparten av sisal
hampan.

Sisalplantan har stor motståndskraft och är inte så fordrande
som alternativa grödor i fråga om nederbörd· och jordmån. Den
kan växa på höjder ända upp till 2 000 meter. Av de långa
gulvita fibrerna i hampan tillverkar man enklare tågvirke,
mattor, borstar, säckar och andra grövre vävnader.

Odlingen sker på stora plantager med i genomsnitt 700 anställda.
Orsaken till plantagernas storlek är att odlingen kräver stora
kapitalinvesteringar bl a för röjning av mark, vattentillför~

sel och bladtransport. Sisalproduktionen har följt den a1'
männa trenden under 1960<.talet, som huvudsakligen dikterats
av klimatväxlingarna.

I motsats till de stabila världsmarknadspriserna på sisal
under 1950-talet och de första åren av 60-talet har priserna
under de senaste fem åren fluktuerat kraftigt. År 1963 steg
priserna med hela 47 De fortsatte långsamt att stiga unO"
der 1964. Från slutet av detta är har emellertid genomsnitts
priset för sisal oavbrutet fallit. Det är framför allt kon
kurrensen från syntetiska fibrer, som medverkat till detta
prisfalL

Trots konkurrensen från konstfiber och från andra sisalpro-·
ducerande länder beräknas Tanzania kunna behålla sin andel
av världsmarknaden för sisal, vilken dock väntas stagnera vid
nuvarande volym. ~~an hoppas kunna rationalisera odlingen och
införa nya sisalarter som ger större avka.stning. Under 1967 ra
tionaliserades samtliga sisalplantager.

Bomull. Bortsett fråu en miLdr8 nedgång år 1961 har tillväxten
av bomullsprodclction varit synnerligen kraftig under hela
1960-talet. Detta har berott på böndernas ökade behov av
penninginkomster, tillgången på icke uppodlad jord, som lämpat
sig väl för bomullsp:coduktion och på användningen av förbätt~·

rade arter. Vidare har förekomsten av ett kooperativt marknads~

system och det faktum att bomullspriset varit relativt fast
påverkat bomullsproduktionen i positiv riktning. Följden har
blivit att bomullsexportens andel av Tanzanias totala export
har stigit från 15 %år 1961 till 21 %år 1965. 1966 gick
bomull förbi sisal SOlll landets viktigaste exportvara. Export
priserna har dock sjunkit under hela 1960-talet.

90 %av bomullsprodclctionen kommer från områdena vid Victoria
sjön. Nästan enbart afrikaner odlar denna växt. Genomsnitts'"
arealen per produktionsenhet ligger mellan 4 och 5 hektar.

är sedan 1966 Tanzanias viktigaste exportgröda näst
Det odlas både på plant9,ge}~ och på afrikanernas små-

i norr på sluttningarna av Kilimanjaro, där chagga",
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stammen driver ett välutvecklat jordbruk. Eftersom Tanzania
har undertecknat det internationella kaffeavtalet har landet
tvingats hålla tillbaka försäljningen av de kvoterade markna
derna. Den del av produktionen som överstiger kvoterna har
hittills någorlunda ~ramgångsrikt kunnat avyttras på an1ra
marknader. Med den prodw(tionsökning man haft på sistone kom~

mer landet dock med säkerhet att ställas inför svåramarknads
föringsproblem inom en nära framtido Regeringen har därför
inriktat sig på att höja kaffets kvalitet snarare än att öka
kvantiteten. Sedan kaffeavtalet förnyats under våren 1968 har
situationen förbättrats genom att landets kvoter höjts.

Andra viktiga exportgrödor är acajounötter, kryddnejlikor,
te, tobak, sockerrör och pyretrnm, Produktionsökningen av
acajounötter har varit anmärkningsvä~ao Nötterna växer på
acajouträdet. De njurformade stenfrukterna innehåller olja,
som används vid matlagning. Barken ger garvämne och stammen
gummi samt möbelvirke. Produktionen år 1964 var mer än 2 1/2
gång så stor som år 1961. Ökningen under 1965 var liten men
blev större under 1966. Huvuddelen av produktionen har ex
porterats till Indien i oförädlat skick. Under de senaste
åren har man dock byggt inhemska anläggningar för bearbet
ning av nötterna.

Te. Teodling började bedrivas ganska sent i Tanzania. Till
en börja bedrevs odlingen endast på stora plantager av icke
afrikaner, men under senare år ha intresset för teodling
stigit kraftigt bland afrikanerna. Produktionen på plantager
na har stagnerat. Däremot har utvecklingen på småjordbruken
gått mycket snabbt och teproduktionen på dessa väntas expan,
dera ytterligare i framtiden.

Pyretrum är en vitblommig ört som.förekommer både odlad och
i vilt tillstånd i A~rika. De största odlingarna finns i
Arusha- och Iringadistrikten. Växten ingår som en viktig be~·

ståndsdel i insektsmedel, bl a DDT" Odlingen av ört.en får
allt större betydelse inom näringslivet. Dock har på sistone
syntetiska substitut framkommit.

Boskapsskötsel::

Relativt stora arealer utnyttjas för boskapsskötsel. Trots
att antalet kreatur sägs ha stigit från 6,3 milj år 195}
till 10,3 milj år 1966, måste Tanzania fortfarande importera
stora mängder mejeriprodukter och kötto Antalet getter och får
har varit relativt konstant under de senaste fem åren. Boskap
betraktas fortfarande till stor del som statussymbol och spar
kapital. Bortsett från statliga och icke-afrikanska kreaturs-o
farmer i ett fåtal områden, framför allt kring Kilimanjaro,
förekommer kreatursskötsel i europeisk mening endast i obetyd
lig omfattning.
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Skogsbruk och fiske.

Omkring 2 %av landets areal är beväxt med skog och 16 %med
busk- och småskogsvegetation. De täta skogarna förekommer i
höglands områdena med riklig nederbörd. De utgör de sista
resterna från en tid då en stor del av Tanzania var täckt med
sådan skog. Viss nyplantering förekommer. Prodw<tionen av
skogsprodukter har ökat långsamt under de senaste åren. Im
porten av skogsprodukter har fördubblats sedan 1962 och upp
gick 1965 till ca 25 000 000 kr. Fiskets andel av den to
tala produktionen i Tanzania är obetydlig. Den har dock
ökat ganska kraftigt under hela 1960-talet.

Gruvdrift.

Gruvdriften bidrar med endast 3 %av den totala produktionen.
Det synes inte föreligga några skäl att anta att en större
produktionsökning kan uppnås inom den närmaste tiden. Mine
raltillgångarna är dock ännu ofullständigt kända. Mängden
av kända fyndigheter på olika platser i landet och de geo
logiska förutsättningarna i dessa trakter ger dock hopp om
en framtida expansion av gruvdriften.

Diamantproduktionen svara för 4/5 av det totala mineral
produktionsvärdet. En relativt kraftig fluktuation inom
diamantproduktionen sker från år till år. Den tanzaniska
fyndigheten, som är en av de största i världen, ligger söder
om Victoriasjön mellan Tabora och Mwanza. Brytningen ombe~

sörjes av ett bolag soili till lika delar ägs BV staten och
världsföretaget De Beers.

Guldprodlli<tionen har sedan år 1963 stadigt sjuru<it. På grund
av de ökande produktionskostnaderna har två av de tre exi··
sterande gruvorna lagts ned, Andra mineraler som bryts är
salt, gips, mika och ädelsten, Rika kol·- och järnfyndighete:r
finns i de svårtillgängliga trakterna nära sjöarna Malawi och
Tanganyika och i sydvästra delen av det tanzaniska fastlan~

det. Höga transportkostnader har hittills hindrat exploa
tering.

Industrin.

När Tanzania blev självständigt den 9 december 1961 var in
dustrin i det närmaste helt inriktad på bearbetning av in
hemska jordbruksprodukter. Ett fåtal lätta konsumtionsvaru
industrier fanns också. Den totala industriproduktionen uppgick
vid denna tidpunkt till mindre än 4 7[; av BNP. Sedan dess har
nya företag etablerats i rask takt, HuvudviRten ligger på be
arbetning av jordbruksprodukter, produktion av byggnadsmate
riaIoch lätta konsmutionsvaror samt reparations- och under
hållsverksamhet Dessutom har ett antal kapitalvaruindustrier
för bl a aluminiumtillverkning och stålgalvanisering
kommit. anställda inom industrin var 1967 omkring
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45 000, varav 15 000 inom sisalförädlingsindustrin. 12 före
tag med över 300 anställda svarade för ca 25 %av hela an
talet anställda. Företagen ägdes före nationaliseringsbe
sluten i februari 1967 nästan uteslutande av europeer eller
asiater, oftast såsom dotterbolag till utländska företag.
Omkring 40 %av arbetskraften inom industrin är sysselsatt
i Dar es Salaam. Andra framträdande industriområden är Moshi
Arusha, stränderna kring Victoriasjön och Tangaregionen.

Den tanzaniska arbetskraftens produktivitet är relativt låg,
bl a till följd av sjukdomar och bristfällig näring. Dess
utom hämmas industrin av brist på yrkesutbildad arbetskraft
och före~agsledare. Omsättningen på arbetskraft är ofta stor.
Tillförlitligheten vad gäller lev8Fans av råmaterial, halv
fabrikat och reservdelar av inhemskt ursprung är ibland
dålig. Infrastrukturen är vidare inte tillräckligt utbyggd.
Allt detta medför att företagskapaciteten ofta ej utnyttjas
till fullo.

Ett annat problem är den alltför kraftiga satsningen på kapital
intensiv produktion. Detta har flera grunder. En av dessa är
just arbetskraftens låga prodw(tivitet. En annan är att de
utländska investerarna i regel endast känner till och kan ut
nyttja den kapitalintensiva prodw(tionsformen.

Den tanzaniska staten har aktivt engagerat sig i en snabb ut
veckling av industrisektorn. Denna uppgift har huvudsakligen
anförtrotts National Development Corporation (NDC), en stat
lig nämnd, som förvaltar huvudparten av den statsägda in
dustrin. Organisationen skall även stimulera privata inve
steringar genom att förbereda projekt och medverka vid fi
nansiering av företag. Industri som bearbetar inhemska rå
varor, ger hög sysselsättning eller ersätter import skall
särskilt stimuleras.

Som komplement till regeringens ansträngningar för den in
dustriella utvecklingen i Tanzania har Tanzania Development
Finance Co Ltd bildats" TDFL ägs gemensamt av regeringen,
ett brittiskt, ett västtyskt och ett nederländskt utvecklings
bolag. Dess huvuduppgift är att främja privat företagsamhet
genom att ställa sakkunskap och finansiering till förfogan
de.

För att ytterligare stimulera privata och framför allt ut
ländska investeringar har viss lagstiftning tillkommit.
Foreign Investment (Protection) Act från 1963 garanterar
bl a rätten för en utländsk företagare att utföra vinster på
satsat kapital och få ersättning vid försäljning eller expro
priation av företaget. Skattelagstiftningen medger vidare
goda avdragsmöjligheter för företagen. Nystartad produktion
kan i vissa fall erhålla såväl tullskydd som återbetalning
av införselavgift. I samband med nationaliseringen av ett

företag under 1967 tillkännagav regeringen inom
företag i framtiden ägas privat Näringslivet
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uppdelades därvid i tre kategorier. I den första ingår de
företag och branscher som nationaliserats och i vilka staten
avser att skaffa sig aktiemajoritet. Den andra omfattar de
verksamhetsgrenar, vilka staten vill övervaka genom att bli
delägare utan att förvärva aktiemajoritet. Inom alla övriga
branscher är privata intressen välkomna att etablera sig och
garanteras full säkerhet för framtiden.

Det relativt vittförgrenade nät av kreditinstitut som står
till näringslivets tjänst behandlas senare,

Turism.

Tanzania har goda naturliga förutsättningar att bli ett att
raktivt resmål för turister, Resandevolymen har under de se~·

naste åren ökat kraftigt och turismen utgör redan en viktig
källa för utländska valutor. Både intäkterna av turismen och
resandevolymen beräknas ha ökat med 15 )b under 1967.

De outnyttjade möjligheterna är emellertid alltjämt mycket
stora. Trots betydande investeringar i turistanläggningar de
senaste åren fordrar en fortsatt expansion av turismen en
kraftig satsning såväl på hotell o dyl som på infrastruktu
rella investeringar i turistområdena, såsom vägar, vatten etc,
Inom denna bransch välkomnas utländsk företagarverksamhet
och utländska investeringar särskilt.

Infrastruktur.

Kommunikationsnätet i Tanzania är bättre utvecklat än i många
andra afrikanska länder. Alla väsentliga transport- och
kommunikationsinrättningar drivs som gemensaw~a förvaltningar
för hela Östafrika. (Se avsnittet om östafrikanskt samar
bete). Transportsystemet i Tanzania baserar sig på tre större
hamnar, omkring 240C kilometer järnväg, 33 600 kilomet8r
landsväg av olika slag, ett tjugotal trafikerade flygplatser
samt kust- och insjöfart. Trafiksystemet är extensivt i för~

hållande till den trafikvolym som det betjänar. Detta beror
på att befolknings- och produktionscentra är mycket vitt ut~·

spridda över landet, De viktigaste transportlederna går i
öst-västlig riktning främst inåt landet från hamnstäderna
Dar es Salaam och Tanga. Dessa genomfartsleder utnyttjas
även av Tanzanias grannländer, på sistone huvudsakligen av
Zambia.

Järnvägssystemet utgör grundvalen för transportsystemet och
ombesörjer största delen av den tunga långväga trafiken.
Järnvägssystemet är uppbyggt i två från varandra skilda
system. Den ena järnvägen går inåt landet från Tanga och sam~

mankopplas med järnvägen i Kenya och Uganda Den andra järn
vägen sträcker sig inåt landet från Dar es Salaam. Dessa
båda system har under senare år sammanbundits.
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De viktigaste landsvägarna går i nord-sydlig riktning och
kompletterar järnvägslinjerna. På sistone har landsvägs
transporterna ökat på bekostnad av järnvägsfrakten. Flyget
spelar en mycket viktig roll i landets transportsystem och
används framför allt inom förvaltningen, turismen och handeln.
Flygplatserna är geografiskt väl utspriddaG Den omkring
80 mil långa kusten lider brist på naturliga hamnar. Tre
större hamnar finns på fastlandet, varav endast den i Dar es
Salaam är en djuphamn. Båttrafiken på de stora insjöarna,
framför allt Victoriasjön och längs kusten spelar en viktig
roll som komplement till landtransporterna.

EI- och telefom~ätet är relativt outvecklat, trots en snabb
expansion under de senaste åren. År 1964 tillkom ett nytt
kraftverksprojekt, vilket gör att man med vissa ytterligare
utbyggnader, som finansieras genom världsbankslån , kommer
att kunna möta efterfrågan ungefärligen fram till år 1973.
Därefter behöver man dock ytterligare tillskott, varför re
geringen f n studerar alternativa projektförslag för ytter
ligare vattenkraftverk.

Finanspolitik.

Sedan i början av 1960-talet har omslutningen på både drift
och kapitalbudgeten ökat kraftigt. I~comsterna på driftbud
geten steg från 410 000 000 kr år 1961/62 till 758 000 000 kr
1966/67, d v s med i genomsnitt 14,8 %per år. Samtidigt
steg utgifterna på driftbudgeten från 450 000 000 kr till
610 000 000 kr, d v s i genomsnitt 9,8 %.
Inkomsterna på driftbudgeten som uppgick till 13 %av BNP
år 1963, utgjorde nästan 20 %år 1966. Intäkterna av in
komstskatten har emellertid inte ökat lika kraftigt, vilket
bl a beror på att det särskilt på landsbygden är svårt att
driva in skatter. Förbättrad effektivitet vid skatteuppbörden
beräknas dock medföra att intäkterna i form av direkta
skatter kommer att öka snabbare än tidigare. Sedan 1960-talets
början har den direkta och indirekta skatten utgjort 1/3
respektive 2/3 av de totala skatteintäkterna. Importtullar
utgör den viktigaste formen av indirekta skatter.

Utgifterna för sociala och ekonomiska tjänster har ökat mycket
snabbt under 1960-talet y medan utgifterna för administration
ökat i betydligt långsammare takt. Under 1963/64 och 1964/65
steg försvarsutgifterna snabbt i samband med att landet blev
självständigt, men har sedan dess ökat långsammare. Skuld
tjänsten d v s räntor och amorteringar, är den post i bud
geten som ökat snabbast. Den steg från 27 000 000 kr år 1961/62
till 65 000 000 kr 1966/67. År 1967/68 väntas skuldbetalningar
na uppgå till 104 000 000 kr eller mer än 14 %av de totala
utgifterna. Under åren 1962-1964 bidrog överskottet på drift~

budgeten med i genomsnitt 23 %till kapitalutgifterna. Detta
var störst 1964/65, sjönk därefter, men väntas åter
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stiga något år 1967/68. Intäkterna på kapitalbudgeten har ökats
genom inhemsk upplåning huvudsakligen i form av försäljning
av statsobligationer. Detta har lett till en fördubbling
av statsskulden på fem år. F n uppgår den till 870 000 000 kr.

utgifterna på kapitalbudgeten skall motsvaras av de planera
de investeringarna under utvecklingsplanen. Dessa utgifter
har ökat stadigt sedan 1962/63. I början av planperioden
lyckades man inte genomföra investeringarna i den omfatt
ning som planerats, men under de senaste åren har en kraftig
ökning skett, Detta har lett till att utgifterna på kapital
budgeten mer än fördubblats sedan planens första år.

Löne- och prisutvec.E:liEff:,

utvecklingen ifråga om löner och priser har på sistone givit
anledning till oro. Det eX'i:;erna bytesförhållandet, (11terms
of tradelI) d v s exportprisindex dividerat med importpris
index, har fallit stadigt sedan 1967 på grund av fallande
exportpriser och stigande importpriser. Inom landet har kraf
tiga löneökningar vidgat inkomstklyftan mellan löntagarna
och jordbruksbefolkningen. För att rätta till detta för
hållande har prishöjningar på jordbruksprodukter genomförts"
Löneökningarna har samtidigt medfört att arbetsbesparande
åtgärder vidtagits inom den privata sektorn. Därigenom har
den totala sysselsättningen minskat. Ett av målen i planen
är att öka sysselsättningen, Från statens sida har man så
lunda aktivt arbetat på att stoppa, de :craftiga löneökningar
na och därigenom öka sysselsättningen. År 1966 kunde också
en viss sysselsättningsökniL0 skönjas.

Statistiken är mycket bristfällig vad gäller priser. I stort
låg dock konsumentprisindex för Dar 8S Salaam relativt stiLLa
fram till år 1965, då det steg mycket kraftigt. 1966 steg
det ytiberligare men i mindre omfattning. Ökningarna är huvud~

sakligen en följd av ökade indirekta skattepelago~.

Kred..itväsenq~t.

Den 14 juni 1966 började central'Jan2{en, ".BaIl~,_2:LTallzania_~,

sin verksamhet, två månader före Ugandas och tre före Kenyes
centralbanker. Detta, tillsammans med införandet aven ny
valuta, tanzaniska shillings, innebar en radikal förändring
inom det monetära fältet. Centralbankens uppgifter är de som
traditionellt tillkommer en centralbank, nämligen utgivning
av sedlar och mynt, kontroll av krGditviisendet och handhavande
av valutareserver. Det åligger banken att inom ramen för rege-,
ringens politik verka för 8ädaro,~redit- och valutaförhållanden
att en snabb ekonomisk utveckling stimuleras. Banken skall
därvid beakta önskvärdheten av 0.tt fast penningvärde.

Nationaliseringarna i februari 1967 omfattade hela det kom~

mersieIla bankväsendet, vilket dominerades aCT utländska banker
med tre brittiska i spetseno Genom nationaliseringsbeslutet
överfördes tillgångar och slrulder i dessa banker till den för
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ändamålet skapade National Ba~ ?f Commerce {NBC). Efter be
tydande problem i inledningsskedet - främst till följd av att
många anställda i de nationaliserade bankerna lämnade landet 
fungerar NECs verksamhet nu tämligen väl och lämnar godtag
bar service åt företagen. Verksamheten i förhållande till
näringslivet torde i stort sett följa tidigare linjer, d v s
med en stor del av verksamheten inriktad på skördefinan
siering. Hittills har utlåningen regelmässigt varit kort
fristig, vanligtvis i form av checkräkningskrediter, till
räntor mellan 6 och 10 ro. En ökning av utrYmmet för utlå-
ning till den offentliga sektorn kan förväntas.

Post Office Savin~s Bank har ett betydande antal inlånings
konton (omkring 200 000) men den genomsnittliga storleken av
kontona är blygsam och verksamheten förlustbringande. Banken
har emellertid med sina 110 kontor en central uppgift att
stimulera sparande t , speciellt bland de små inkomsttagarna.

Genom nationaliseringsbesluten inlöste staten den aktiemino
ritet i försäkringsbolaget National I~surance CorEoration of
Tanzania Ltd,som inte redan fanns i statlig ägo. Det blev
samtidigt förbjudet för andra bolag att bedriva försäkrings",
rörels€.

Ett statligt pensionsförsäkringssystem administreras av
National Provident Fund.

Tillsammans med det brittiska Commonwealth Development Corpor"
ation (CDC) har regeringen upprättat och finansierat ett hy
poteksinstitut, ':permanent Housing Finance Com~;y of Tanza-
nia för olika typer av bostadsbyggande.

Inom jordbrukssektorn förekommer institutioner som har bety
delse för kapitalmarknaden. De statliga "marketing boards"
erhåller stundtals betydande överskott för vars användning
klara regler f n saknas. Inom den producentkooperativa rörel
sen finns några mycket stora och inflytelserika organisationer,
såsom Victoria Federation of Cooperative Unions (VFCU), vilkon
finansiellt engagerat sig i processindustrier belägna i om
rådet söder om Victoriasjön, bl a en textilfabrik. Närmast
ansvarig för finansiering av den kooperativa jordbrukssek
torn, i~lusive processindustrin, är emellertid National
Development Credit Agency:' {NDCA.l1 som är ett dotterbolag till
National Coope~ative Banf. NDCA har erhållit ett lån från
internationella utvecklingsfonden (IDA) på 25 000 000 kr för
finansiering via de lokala kooperativa föreningarna av konst,e.
gödsel, jordbruksmaskiner, processindustri m m.

Till hel t nyligen förekom en rad olika institutioner för ut,~,

vecklingsfinansiering.Denna splittring av knappa resurser
kritiserades vilket ledde att den av TANU ägda~~~~~~,~

fusionerades med~~~~2[~~~~~;~:-
1!'o:rt:r8Jt::'811de finns ett 3..:
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National Development Corporation och Tanzania Development
Finance Corporation Ltd har behandlats tidigare.

Workers Development ~orporatio~(Vm~erhåller sina medel genom
utdebitering bland medlemmarna i landets enda fackliga arbetar
organisation, Nationa~. Union of Tanganyika Workers (NUTA) •
Dess uppgift anges vara dels att verka för arbetarnas välfärd
och dels att medverka i landets ekonomiska utveckling. Som
finansieringsinstitution avser Ville att engagera sig i byggan
det av billiga bostäder~ i industri samt i transport och
handeL

Industrial Promotion Se~y~~es-1Ifl~L startades 1963 med Aga Khan
som initiativtagare och majoritetsdelägare. Andra delägare är
NDC, vissa företag och privatpersoner varav många från den
asiatiska, speciellt den ismailitiska, befolkningsgruppen.
Det är också med denna grupp IPS har det största samarbetet.
IPSs investeringar uppgick 1965 till omkring 13 000 000 kr i
ett stort antal olika industrier, IP8 driver verksamhet i
hela Östafrilmo

De tre stora brittiska bankerna? Standard, Barclays och Natio
n&.l and Grindlays, har utvecklingsbolag i London, vilka före
nationaliseringen var verksamma i Tfmzania. Bolagen lämnade
lån på 10-15 år med 8-8,5 %ränta o Utlåningen skedde vanligt
vis till etablerade företag eller i samfinansiering med andra
insti tut, såsom NDC och 'l'DFL, Vid sidan av bankernas utvEck
lingsbolag bedriver ~~~~alth Deve~~~g!_FinanceCorpor
ation (CDFC), som ägs aven rad engelska storbawcer, också
viss verksamhet i Tanzaniae

Utrikeshandeln

Trots de mycket starka fluktuationerna i världsmarknadspriserna
på Tanzanias viktigaste exportvaror har det totala exportvär
det i stort sett visat en ökning på omkring 12 %per år under
1960-talet. Importen ökade samtidigt i ungefär samma takt. Sär
skilt import av kapitalvaror och byggnadsvaror steg snabbt som
ett resultat av de ökade utvecklingsansträngningarna. Konsum
tionsvaruimporten ökade däremot med mindre än 5 %per år. Den
obetydliga ökningen har huvudsakligen berott på importsubsti
tution.

Den geografiska fördelningen av utrikeshandeln framgår av
tabell 9. Tanzanias viktigaste exportmarknad utanför Östafrika
är sterlingområdet (55 70 1%7)) (.i:' %) och USA och Canada
(7 %). Storbritannien är Tanzanias största marknad, och den
enda importören av guld och diamanter samt den absolut vikti
gaste importören av sisale Tanzania erhåller den största delen
av sin import från Storbritannienc Denna del är dock kraftigt
sjunkande. Därnäst är de största leverantörerna EEC, Kenya,
Nordamerika och Kina o
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Betalningsbalansen.

Under de senaste åren har Tanzania trots fluktuationerna i
exportinkomsterna lyckats bibehålla ett överskott på handels
balansen. Handelsbalansen med de övriga länderna i Östafrika,
d v s Kenya och Uganda, har dock visat ett allt större under
skott. Detta har medfört viss oro. Som en följd av de bestäm
melser som i framtiden skall reglera det östafrikanska sam
arbetet beräknas detta underskott dock minska.

Medan Tanzanias handelsbalans visat genomgående överskott har
tjänstebalansen karakteriserats av ett underskott. Mellan
1963 och 1965 har emellertid överskottet i handelsbalansen
övervägt och bytesbalansen således visat överskott. Storleken
av överskotten var särskilt hög år 1963 och 1964. 1966 vi
sade emellertid bytesbalansen för första gången på många år
ett mindre underskott. Det står dock klart att åtskilliga av
siffrorna, framför allt de som rör tjänstebalansen, kan inne
hålla stora fel. Genom etablerandet aven centralbank i
Tanzania och introduktionen av striktare valutakontroll kom
mer det att bli möjligt att erhålla förbättrade data över
betalningsbalansen.

Bristerna i den nuvarande betalningsbalans statistiken är sär
skilt allvarlig i fråga om kapitalrörelserna. Således redo
visades år 1964 en oförklarlig negativ post på 266 000 000 kr
i betalningsbalansen. Den representerar troligen till över
vägande del kapitalflykt till följd av den allmänna osäker
het som uppstått genom armemyteriet i början av året. Bort
sett från detta visar de privata långsiktiga nettokapital
rörelserna under de senaste åren ett kontinuerligt utflöde,
vilket emellertid mer än motvägs av ett offentligt nettoin
flöde av kapital. Utländskt bistånd i form av lån och gåvor
har således stigit mycket kraftigt sedan 1963-64 och uppgick
1966-67 till 103 000 000 kr. Fram till år 1964/65 bidrog Stor
britannien med huvuddelen av biståndet. Sedan dess har USA,
VästtyskIand, IDA och Sverige blivit viktiga biståndsgivare.
Därtill har på de sista två åren även Kina kommit. För att
koordinera biståndet till Tanzania har en av Världsbanken
ledd konsultativ grupp för Östafrika bildats. I gruppen in
går de största biståndsgivarna samt Tanzania och den öst
afrikanska gemensrunma marknaden. Gruppen srunmanträdde första
gången i april 1968.

utvecklingen av betalningsbalansen har medfört en ökning av
valutareserven under perioden 1963-1966, trots minskningen
år 1964. F n motsvarar valutareserven kostnaden för 4 månaders
import. Växelkursen har sedan den nya valutan infördes i juli
1966 förhållit sig stabil. Den tanzaniska shillingen har ett
parivärde av 0,14 USdollar och motsvarar således ca 74 öre.
Tanzania följde ej Storbritanniens exempel att devalvera i
november 1967, och någon risk för devalvering synes ej före
ligga

Som ett resultat av ökade dragningar på utländska lån har Tan
zanias utlandsskuld ökat snabbt uncter de senaste åren, I decen,
ber 1966 uppgick den till 815 000 000 kr inkluderande en ännu
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icke utbetald del på 22 000 000 kr. Upplåningen har huvudsak
ligen skett för att finansiera investeringarna i utvecklings
planen samt för att betala pensioner till utlänningar som
tidigare varit i tanzanisk tjänst. Skuldtjänsten motsvarade
år 1966 endast 4,6 %av de totala exportintäkterna, men vän
tas öka på grund av det snabba utnyttjandet av nytt bistånd.

III. PLANERINGSORGA~lSATIONEN.

Tanzania befinner sig för närvarande i slutet av sin första
planperiod, som omfattar tiden 1964-19699 och förbereder den
andra femårsplanen som avses gälla perioden 1970-1974. Sedan
arbetet på den första femårsplanen påbörjades har den tan
zaniska planeringsorganisationen genomgått en rad förändringar
i syfte att göra den effektivare i avseende på såväl planering
som plangenomförandeo God planeringsorganisation har betrak
tats som en förutsättning både för att planmålen skall kunna
uppnås och för att landet skall erhålla det utländska bistånd
som är nödvändigt för genomförandet av de offentliga investe
ringarna.

Från början leddes planeringsarbetet aven utvecklingskommission
och ett plandirektorat med uppgift att formulera de långsiktiga
utvecklingsrnålen, producera beslutunderlag, verkställa beslut
och rapportera till presidenten" Sedermera har ett lfMinistry of
Economic Affairs and Development Planning lf inrättats för att
koordinera arbetet både vad gäller själva planutformningen och
planens genomförande. Kontakten mellan planeringslliinisteriet
och fackministerierna sker genom särskilda planeringsenheter
inom fackministerierna som ansvarar för utarbetandet av pro
jektunderlag och kontrollerar uppföljningen av planerna inom
sina respektive ansvarsområdeno På regional nivå finns ut
vecklingskommitteer som skall undersöka vilka effekter den na
tionella planens genomr'örande kOlmner att få på de olika geo
grafiska områdena.

Efter Arusha-deklarationen har ytterligare förändringar vid
tagits. Planeringsministeriet har omorganiserats och förstärkts
och ett nytt ministerium, lfI:linistry of Rural Development lf , med
uppgift att främja landsbygdens utveckling har inrättats.

Planorganisationen förefaller formellt relativt välutvecklad.
Personalbristen, framförallt på högre nivåer, utgör emellertid
en allvarlig flaskhals. Regeringen har försökt komma tillrätta
med detta problem genom att dra till sig utländsk expertperso
nal inom ramen för olika program för personellt bistånd. Trots
detta är ett stort antal nyckelposter vakanta särskilt inom
planeringsenheterna i fackministeriernao
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IV. DEN FÖRSTA UTVECKLINGSPLANEN 1964/1969

Tanzanias första femårsplan skilde sig från tidigare planering
i flera avseenden" Den spände över en längre tidsperiod och
var mer vittomfattande än tidigare planer. Den berörde social
såväl som ekonomisk utveckling och behandlade verksamheten på
många olika plan: offentligt och privat, nationellt och regio
nalt o s v. Den ursprungliga planen utarbetades för Tanganyika
men då Zanzibar några år senare inlemmades i federationen
Tanzania integrerades även Zanzibars egen femårsplan i
Tanganyikas.

Planen upprättades i tre steg. Först formulerades de mål som
skulle uppnås före år 1980. Därefter uppgjordes en tidsplan
för hur den önskade utvecklingen skulle genomföras. Slutligen
specificerades och koordinerades målen för de olika verksam
heterna i en detaljerad utvecklingsplan för åren 1964/1969.

Planens st~~tegi.

För att uppnå planens mål framstod det som nödvändigt att åstad
komma betydande förändringar i det tanzaniska samhället,sam~

undanröja vissa strukturella utvecklingshinder. Man väntade sig
emellertid inte att dessa hinder skall ha övervunnits redan vid
planperiodens slut år 1969, utan räknade med att de skall ha
eliminerats tidigast i början på 1980-talet. De viktigaste för
ändringarna avsåg den tanzaniska befolkningens sociala och
ekonomiska attityder, t~ex jordbruksbefolkningens mottaglig-
het för prodclctivitetshöjande förändringar såsom specialisering
av produktionen och ma~knadsförande av jordbruksprodclcter. Vidare
skulle bristen på utbildad arbetskraft på alla nivåer hävas
och utbildningen anpassas till de ekonomiska kraven. Målet var
att vara självförsörjande med arbetskraft, även kvalificerad
sådan, omkring 1980 .. Härutöver lade man stor vikt vid förbätt
rad hälsovård och andra sociala åtgärder.

Planens strategi byggde på tanken att den offentliga sektorn
skulle leda och organisera utvecklingen samtidigt som en in
vesteringsfrämjande miljö skulle skapas för det privata närings
livet. Den fria företagsamheten skulle utgöra den ekonomiska
basen även för den fortsatta utvecklingen.

Enligt planen skulle den ekonomiska utvecklingen styras längs
tre olika vägar. För det första skulle jordbruksproduktionen
ökas. Den del av jordbrukssektorn som tidigare stått utanför
penninghushållningen skulle integreras i den övriga ekonomin
genom en ökad specialisering och marknadsföring av jordbruks
produkter. För att uppnå detta avsåg man att satsa på utbild
ning och upplysningsverksamhet bland jordbruksbefolkningen
inom självhushållssektorn, på s k "Community Development", ko
operation, jordbrukskrediter och nyodlingar. För det andra skulle
indu~triprodcl(tionensutveckling accelereras bl a i syfte att
göra Tanzania mindre känsligt för världsmarknadspriserna på
jordbruksprodukter och för att medverka till en lösning av ar
betslöshetsproblemet. För det tredje eftersträvades en förbätt-
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ring av handelsstrukturen med vidgade marlmadsföringsmöjlig
heter både för jordbrllicsprodllicter och industrivaror.

Planens mål.

Planen siktade mot en årlig ökning av BNP på 6,7 %i reala ter
mer jämfört med en årJ.ig tillväxt av BNP på i genomsnitt 5 %
under åren närmast före planen. Den snabbaste tillväxten avsågs
ske inom den egentliga industrin vars produktion skulle stiga
ungefär dubbelt så snabbt som BNP. Även i fråga om viss ekono
misk infrastrluctur samt handel och tjänster beräknades till
växttakten bli högre än för BNP. Inom primärsektorerna jord
brllic och gruvindustri beräknades tillväxttakten bli något läg
re än för totala BNP. Dessa sektorers andel av BNP skulle här
igenom sjunka från 60 till 50 %medan industrins andel skulle
stiga från 4 till 8 %.
För att uppnå de i planen uppställda produktionsmålen avsåg man
att öka investerin5arna mycket kraftigt. Räknat i absoluta tal
skulle investeringarna under planåren bli i genomsnitt dubbelt
så stora som under föregående femårsperiod och investeringskvoten
skulle därigenom höjas från omkring 10 till 20 %av BNP.

Tabell 12 visar den planerade investeringsfördelningen mellan
sektorerna jämfört med utfallet år 1963, alltså innan planen
trätt i kraft.

utrikeshandeln.

Exporten utgjorde före fl~nen ca 30 %av totala BNP. Mer än
80 %av exporten bestod av råvaror från jordbruket, medan unge
fär 80 10 av importen utgjordes av textilier, maskiner, kemika
lier och andra jämförelsevis högförädlade produkter.

I planen förutses att importen kommer att öka snabbare än ex
porten på grund av den förväntade ekonomiska expansionen och
de därmed ökande inkomsterna. Ökad inhemsk efterfrågan beräk
nas här leda till ökad import och minskad export på grund av
en förändrad resursallokering. Samtidigt kräver utvecklings
projekten utrustning från utlandet. Konsekvenserna av detta
förvän-I:;as bli att bytesbalansen, som förut givit ett positivt
saldo, kommer att visa stora underskott.

Finansieringen.,

Det inhemska sparandet väntas inte bli stort nog för att helt
kunna finansiera de planerade investeringarna. För en del av
investeringsfinansieringen blir man därför tvungen att försöka
dra till sig utländskt sparande i form av lån, gåvor och direk
ta investeringar. Planen innehåller inga direkta uttalanden om
hur denna finansiering skall gå till. Detta beror naturligtvis
på svårigheterna att beräkna volymen av de utländska investe
ringarna och det utländska biståndet. Det beräknas emellertjd
att något mer än hälften av de totala investeringarna skall
finansieras utifrån.
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utfallet av utvecklingsplanen.

Femårsplanens huvudmål har i stort sett förblivit oförändrade.
Dock har vissa omprioriteringar av planmålen skett. Man har
t ex lagt ökad vikt vid jordbrwcsutvecklingsprogrammen. Under
den första hälften av planperioden misslyckades man på flera
områden med att uppnå målen. Detta har gjort att planen tid
vis har behövt revideras.

I löpande priser steg BNP med 4~5 %under 1967, vilket kan jäm
föras med 11,2 %år 1966 och ett genomsnitt på 6,4 %under hela
perioden 1960-1967. Beräknad i fasta priser steg BNP med endast
2 %1967 jämfört med 8,8 %1966. Inom den privata monetära sek
torn har planens årliga tillväxtmål endast uppnåtts för tran
sportsektorn. Industriproduktionen har ökat snabtast med 10,3 %
mot 14,8 %enligt planen, och de privata tjänsterna långsam
mast med 2 %mot planens 8,5 %. Under det att självhushållnings
sektorns tillväxt motsvarat planerna har den monetära sektorn
inte kunnat nå det planerade tillväxtmålet. Tabell l visar BNPs
utveckling i fasta priser. Fluktuationerna i BNP beror, som
tidigare nämnts, till största delen på olikheter i skördeut
fallet och i viss mån på världsmarknadspriserna på Tanzanias
jordbruksexport. Tabell 3 visar dels den volymmässiga och dels
den värdemässiga utvecklingen för några grödor jämfört med
vad som anerats. De redovisade tio grödorna svarar för
ca 17 %av BNP.

Industriproduktionen har ökat kraftigt under de senaste åren och
utgör nu 6 %av BNP, vilket kan jämföras med planens mål för
1970, 8 %. Utrikeshandelns relativa storlek har inte minskat
under planåren utan varuexporten utgör fortfarande cirka30 %
av BNP. Försöken att diversifiera exporten har inte varit sär
skilt framgångsrika. Man har i någon mån lyckats med att ut
jämna länderfördelningen även om sådana tendenser inte tycks
föreligga för varufördelningen. Förändrade världsmarknadspri
ser på de olika expor:;produkterna har medfört vissa förskjut
ningar. Exempelvis har EECs sjunkande andel av Tanzanias ex
port främst orsakats av prisfallet för kaffe och sisal.

Bytesbalansens saldo har blivit betydligt större än vad som
förväntades i femårsplanen o Detta förklaras till största de
len av att tjänstebalansen utvecklats mindre negativt än man
beräknat. Tjänstebalansens saldo reflekterar de ökade varu
transporterna i samband med den vidgade handeln med Zambia och
ett växande turistnetto. ytterligare en bidragande orsak till
bytesbalansens oväntade utfall är de reducerade irucomstutbe
talningarna till utlänningar som följd av de vittgående natio
naliseringarna. Ersättningen till de förra ägarna redovisas på
kapitalbalansen.

I samband med nationaliseringen blockerades affärsbarucernas
utländska tillgodohavanden Detta, tillsammans med den engel
ska punddevalveringen, minskade de tanzaniska valutareservernas
värde och bidrog till att guld- och valutareserven förblev
i stort sett oförändrad i stället för att öka, vilket annars
hade vari t att vänta. Förlusten till följd av pLLYlddevalveringen



23

blev relativt liten, beroende på att Tanzania endast hållit
en liten del av sina utländska tillgodohavanden i pund. Efter
som det slutgiltiga resultatet av punddevalveringen till stor
del beror på så pass oberäkneliga faktorer som priskänslighe
ten hos olika varar och stabiliteten i etablerade handelska
naler, är det ännu för tidigt att uttala sig om dess totala
effekt på Tanzanias h~ndel.

Under första hälften av planperioden lyckades man inte nå de
mål för kapitalbildningen som uppsatts i planen. I reala ter
mer hade man bara uppnått ca 50 %av önskad investeringsvolym
inom den offentliga sektorn. Detta berodde till en bör jan in-
te på bristande finansiella resurser utan snarare på flask
halsar i projektplaneringen. Under periodens andra hälft har
investeringsverksamheten emellertid skjutit fart och nu utgör
de finansiella resurserna en betydande flaskhals. I löpande
priser har investeringarna stigit från 423 000 000 kr 1964
till 792 000 000 kr 1967. Uttryckt i procent av BNP motsvarar
detta 15,0 resp 22 9 9 7;0 Genomsnittligt har investeringarna
årligen stigit med 13,1 jS under perioden 1960/62-67. Mellan
1966 och 1967 ökade de totala investeringarna med 25,1 %. En
uppdelning på offentliga och privata investeringar visar att
de förra ökade med nästan 60 %mot 10 %för de senare. Under
perioden~60/62-67var motsv2rande tillväxtsiffror i genom
snitt 15 resp 1 3 ~s. stat en s'varar nu för 40 %av de totala
investeringarna mot tidigare ungefc,r 30 jS under en lång följd
~v år. De ökade offentliga investeringarna ~nder 1967 avsåg
framför allt maskiner ooh utrustning. Tillväxttakten för hus
byggnad och anläggningsverksamhet var i stort sett densamma
inom den offentliga och den privata sektorn.

En analys av finansieringskällorna visar att det totala inhem
ska sparandet nästan är lika stort som de totala investeringar
na. Hela detta sparande är dock inte tillgängligt för inhemsk
investeringsverksamhet, En stor del av sparandet går utomlands,
dels i form av avkastlcing på investeringar gjorda av utlänningar
och dels, åtminstone tidigare, i form av kapitalutflöde via
banksystemet. Även om nationaliseringarna och den i samband
därmed införda valutakontrollen ha::-' b:Ldragi t till att motverka
dessa effekter räcker de'c inhelI'ijka nettosparandet inte till för
den accelererande investeringsverksamheten.

Redan när planen publicerades år 19 uttrycktes tvivel om möj
ligheterna att finansiera investerinGarna på det sätt som
planerats. Det fanns exempelvis inga garantier för att önske
målen om utländska lån på 1060 000 000 och gåvor på 118 000 000
kr till centralregeringen skulle tillfredsställas. I prak
tiken har (let också visat sig att finansieringen inte kunde
genomföras på de sätt som:Jplanerats. Av de 200 resp 204 milj.
kr som förväntades flyta in utifrån under de två första planåren
erhölls i själva verket bars 59 resp 62 m:ilj kr. Orsaken till
det dåliga resultatet ligger till stor del i Tanzanias utrikes
politiska ställningstagandeno Man gick exempelvis miste om
stora västtyska krediter i samband med at't Östtyskiand tilläts
öppna konsulåt i Tanzania USA höll inne några krediter efter
statskuppförsöket år 19640 Relationerna med Storbritannien har
redan behandlats.
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Enligt femårsplanen skulle 22 ji:, av de offentliga investeringar
na finansieras med interna medel. Bristen på utländskt kapital
har dock hänvisat Tanzania till att i ökad utsträckning utnytt
ja interna finansieringsmöjligheter, och under de tre första
åren lyckades man generera lika mycket som planerats för hela
planperioden. Resultatet av detta har blivit att 61 %av inves
teringarna fram till ~967 finansierats med inhemska medel.

Det beräknas att endast ca 85 %av de planerade offentliga in
vesteringarna kommer att genomföras under planperioden. Detta
beror som ovan nämnts på att man särskilt under de första åren
hade svårigheter med att uppnå planmålen för de offentliga in
vesteringarna. Brist på interna och externa medel samverkade
med en ännu allvarligare brist på välutbildad arbetskraft som
skulle behövts för att leda planarbetet. På grund av eftersläp~

ningar i detta arbete hade planen vidare lagts fram för parla
mentet och trätt i kraft långt innan dess att alla i planen
ingående projekt stod klara att genomföras. Dessa faktorer
ledde till förseningar både i fråga om förhandlingar om utländskt
bistånd och i fråga om själva igångsättningen av projekt när
medel verkligen fanns tillgängliga. Under slutet av det andra
planåret förändrades situationen så att den finansiella situa
tionen blev den avgörande flaskhalsen, dels på grund av förbätt
rad projektplanering och dels genom bortfall av viktiga bistånds
källor, genom missväxt och genom prisfall på landets viktigas-
te exportprodukter.

Under de senaste åren har situationen emellertid förbättrats
avsevärt. 1[an har lärt av erfarenheten och detta har medver
kat till att man bättre kunnat utnyttja de personella resur
serna samtidigt som utländska biståndsgivare blivit mer benäg
na att lämna hjälp. Dessutom har de utländska privata invester
arnas förtroende för landet stärkts sedan regeringen tillkänna
givi t inom vilka branscher na"tionaliseringar inte kommer att
ske. Allt detta har haft ~ositiva effekter på kapitalinflödet.

v. UTVECKLINGSPOLITIK OCH PLANERING

Arusha-deklarationen.

Tanzanias andra femåriga utvecklingsplan, som nu håller på
att utarbetas skall till stor del bygga på de teser som fram
fördes av president Nyerere i början av år 1967 i Arusha
deklarationen. För att bättre förstå den omstrukturering och
omprioritering som ligger till grund för detta planaxbete bör
man fcrst studera deklarationen.

När deklarationen avgavs hade den löpande utvecklingsplanen
vari t i kraft i två och ett halvt år. Det ansågs att den i
vissa avseenden var mindre lämpl • Presidenten lade i sitt
Arusha-tal fram de riktlinjer längs vilka utvecklingen i fort
sättningen borde drivas. Som tidigare nämnts vidtogs omedelbart
vissa förändringar De stora förändringarna kunde dock inte
genomföras inom ramen för den första anen utan krävde en ny

an för att kunna förverkligas
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Den bärande tanken i Arusha-deklarationen är att landet skall
eftersträva "self-reliance", oberoende. Tanzanierna skall
med egen kraft bygga upp sitt land utan att för den skull av
visa utländsk medverkan. I samband med signalerna om " self
reliance" revideras det traditionella samhällssystemet i fle
ra avseenden - man förändrar både sådana företeelser som har
afrikanskt ursprung och sådana som tillhör det koloniala
arvet. Syftet är att åstaill<omma en politisk, ekonomisk och
social miljö som främjar Tanzanias utveckling.

Medvetandet om två "misstag" i den tidigare politiken skall
vara ledande för den kommande utvecklingen i Tanzania. För det
första anser man att alltför stor vikt lagts vid "pengar",
eller kanske snarare vid den finansiella aspekten av utveck
lingen. Därigenom har man riskerat att komma i beroendeställ
ning gentemot utländska lånegivaore och investerare. Utveckling,
hävdas det, skapas int e av "pengar" ut an av målmedvet et och
strävsamt arbete.

Det andra misstaget ligger i prioriteringen av industrin som
bas för utvecklingen. Här föreligger något aven konflikt mel
lan politiska och ekonomiska mål. Tanzania kan ännu inte bygga
upp en livskraftig industrisektor med egna resurser. Att helt
lita till utländska insatser vore att avhända sig möjlighe
terna att genomföra socialismen på önskat sätt. I fortsätt
ningen skall därför i stället ökad vikt läggas vid jordbru
ket, som betraktas som grundvalen för all utveckling. Härvid
avser man att decentralisera planeringen av utvecklingsan
strängningarna för att på så sätt bättre kunna mobilisera lo
kala resurser av olika slag.

Bakgrunden till det nytänkande som kom till uttryck i Arusha
deklarationen kan åtminstone delvis sökas i svårigheterna att
uppnå planmålen. Många projekt fördröjdes eller uppsköts på
grund av finansiella och administrativa svårigheter, stigande
kostnader och brist på arbetskraft. Dessutom hemsöktes landet
flera gånger av missväxt med åtföljande importökning och
sjunkande betalningsbalansöverskott, och som en följd av detta
tilltog arbetslösheten.

President Nyerere insåg att utvecklingsplanen behövde revide
ras nedåt - något som säkert kändes svårt med tanke på att
Kenya samtidigt meddelade att dess sjuårsplan skulle revide
ras uppåt. Deklarationen syftade till att förbereda folket
för den åtstramning som betraktades som nödvändig.

et på den andra femårsplanen har kommit ganska långt. Re
geringen har antagit en allmän strategi för planen och under
sommaren 1968 arb ar man på att välja ut projekt för de olika
sektorerna. Mot slutet av året skall planen föreligga i sådant
skick att endast några månader under 1969 skall behöva användas
för slutgiltig projektpl Avsikten är att de två
första åren så detaljerat att fullt utarbetade projekt
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Intresset har särskilt koncentrerats till jordbruk och utbild
ning. Dessa två sektorer anses kräva den största uppmärksam
heten under den närmaste tiden. I Arusha-deklarationens spår
har följt ett antal olika tal Qch skrifter där man vidareut
vecklat den nya inställningen1 ).

Jordbruk.

På jordbrukssidan utgår man från d.et faktum att Tanzania till
helt övervägande del baserar sin ekonomi på jordbrlli<, och att
flertalet människor är bosatta på landsbygden. För att utveck
lingsansträngningarnas resultat skall gagna den stora massan
måste man därför i högre grad satsa på landsbygdens utveck
ling. Det gäller först och främst att finna kanaler genom
vilka centrala direktiv och pengar kan föras ut till lokala
instanser. De administrativa resurserna är mycket knappa på
regional nivå och än mer på lokal nivå. Det gäller således
dels att skapa nya institutioner ute i regionerna, dels att
förstärka den redan existerande lokalförvaltningen. Pla
neringsresurserna på regional nivå måste förstärkas så att man
kan tillgod.ose behovet av integrering av olika insatser i ett
gemensamt program.

I motsats till tidigare metoder att påskynda utvecklingen på
landsbygden ämnar man nu försöka påverka bönderna inom ramen
för den traditionella familje- och bystrllicturen. Inom de s k
storfamiljerna hoppas man att folket skall tränas för gemen
samt arbete, vilket i framtiden kan ligga som grund för ko
operationens utveckling. Genom de lokala myndigheterna i de
redan exis~erande jordbruksbyarna skall sedan investerings
medel kanaliseras och utnyttjas efter vissa av centralför
valtningen utarbetade kriterier.

utbildning.

Inom utbildningen arbetar man intensivt på att bringa under
visningen i överensstämmelse med Arusha-deklarationens krav.
I dokumentet "Education for self-reliance" utvecklas deklara
tionens teser. Utbildningen skall syfta till att skapa fria,
självständiga medborgare, medvetna om sin egen förmåga och
sitt eget värde. De som får utbildning skall göras medvetna
om det' ökade ansvar för samhällsutvecklingen som följer med
ökad utbildning.

Det skolsystem som Tanzania fick i arv från det brittiska väldet
var utformat av kolonialmakten för att passa dess syften, och
är inte lämpat för en fri stat, stadd i utveckling. De ändringar
i systemet som gjorts sedan självständigheten har inte varit
tillräckligt genomgripande för att främja landets p01itiska,
sociala och ekonomiska utveckling. Man strävar nu efter att
integrera undervisningen i samhället och anpassa den till de
faktiska behoven. Skolsystemet skall främja landsbygdens ut
veckling och skall ges en mer praktisk inriktning, bl a genom

driva egna jordbruk.
1) Se~ Nyerere, Julius K, Socialismen i Tanzania

Uppsala (Nordiska Afrikainstitutet) 1968.
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Planens återverkningar.

Den nya planen kommer således framför allt att karaktäriseras
aven prioritering av landsbygdens utveckling. Vidare till-
mäts direkt produktiva investeringar ökad betydelse. Emeller
tid kommer det fortfarande att finnas behov av stora infra
strukturella investeringar, bl a inom utbildnings- och kommunika
tionsväsendet. Delvis avspeglar detta nödvändigheten av att
fullfölja de stora förändringar inom infrastrllicturen som sattes
igång under den första planen.

Målet för BNPs tillväxt kommer i den nya planen liksom i den
gamla att ligga vid 6,7 %per år i reala termer. Även om detta
mål inte kommer att uppnås under den nu pågående planen anser
man att förutsättningarna för måluppfyllelse under nästa period
är betydligt bättre. Den nya femårsplanen syftar emellertid
inte bara till att uppnå vissa kvantitativt preciserade utveck
lingsmål. Det gäller också att lägga grunden för en ekonomisk
struktur som är en förutsättning för hög tillväxttakt i fort
sättningen. Å ena sidan skall de sociala förändringarna inom
jordbruket och mobiliseringen av folket lägga grunden för en
snabb jordbruksexpansion. Å andra sidan skall förutsättningar
skapas för utbyggnad aven inhemsk industri utan avgörande in~

flytande utifrån.

Omprioriteringen till förmån för direkt produktiva investe
ringar kommer att få två viktiga konsekvenser. Den första ligger
däri att de ökade investeringarna görs av de statliga företagen
snarare än av centralregeringen, såsom var fallet då infrastruk
turen prioriterades. De infrastrukturella investeringar som
görs kommer att dirigeras mot sådana områden som utgör flask
halsar i produktionen. Expansionen i de statliga företagens
investeringar kommer att bli av samma storleksordning som
expansionen av centralregeringens investeringar under den fers.
ta femårsplanen.

För det andra påverkas typen av investeringar. Så länge utveck
lingen associeras med förändrad infrastruktur kan utvecklings
projekt identifieras med investeringar i fast kapital såsom
vägar, skolor etc. När tyngdpunkten förskjuts mot mer direkt
prodwctionsbefrämjande utvecklingsstrategier försvagas denna
identifikation. Inom jordbruket övergår man exempelvis till
investeringar i annat än fast kapital, såsom utsäde, konst
gödsel, insektsbekämpningsmedel och kreditfinansiering. Allt
detta kräver ökad flexibilitet hos biståndsgivarna vid deras
definition av lämpliga projekt. Den nuvarande biståndsproce
duren tycks på det stora hela mindre lämpad för finansiering
av små, produktiva projekt. Biståndet kanaliseras huvudsakligen
mot kapital- och importintensiva projekt, som är tillräckligt
stora för at biståndsgivarna på dem skall kunna tillämpa den
omfattande och centraliserade administ iva process, som är
en förutsät för att projekten skall kunna överblickas.
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Eftersom de flesta investeringar ger avkastning först efter
något eller några år, väntas resultatet aven stor del av den
första planens insatser visa sig under den andra planperioden.
Så kommer exempelvis det utbyggda undervisningsväsendet att
producera en ökad volym utbildad arbetskraft. Inom några om
råden kommer behovet av personellt bistånd därför att sjunka
kraftigt. Personellt Distånd kommer emellertid även i fortsätt
ningen att behövas i stor omfattning och inom vissa prioriterade
fält förväntas behovet av utländsk arbetskraft t o m stiga
kraftigt.

Några preciserade siffror över de totala investeringarna under
den andra planperioden och hur dessa skall finansieras före
ligger ännu ej. Det står dock klart att Tanzania trots kraf
tiga försök att öka det inhemska sparandet även i framtiden är
i stort behov av såväl finansiellt som personellt bistånd från
utlandet för att kunna genomföra det mycket ambitiösa utveck
lingsprogram som för närvarande är under utarbetande.
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~ruttonationalprodukten fördelad Eå olika sektorer
(milj. T sh; 1960 !rs priser'

Ta.bell 1

Genomsnittlig årlig
tillväxttakt (%)

Planmål
Sektor 1963 .122.2. .1.2§l 1960/62-1967 1260/62-1970

Monetära sektorn 2 700 :3 050 3 370 5,3 8,6

Jordbruk 1 063 1 210 1 334 6,1 7,1
Gruvdrift 85 115 119 2,1 4,0
Industri 151 178 222 10,3 14,8
Byggnads- och an-
läggningsverksamhet 53 67 79 7,3 12,7
El, vatten o s v 24 26 34 8,3 12, :3

Handel 469 548 598 6,3 8,0
Transport 86 97 119 7,7 7,8
Offent tjänster 545 567 602 2,2

224

Självhushållnings-
sektorn 1 1 221 1 1 2,1 2,1

Totalt 3 932 4 271 4 731 4,3 6,7

Källa.: Background to the Budget 1968-69



Tabell 2

Tot2.1t 485 765 1 070 25,1 13,1

Bruttokapitalbild-
ningens procentuella
andel av BNP i
löpande priser 14,5 19,4 22,9

Källa~ Background to the Budget 1968-69



Tabell 3

Vo+ym och värde för Tanzanias viktigaste &:rödor

(tusen ton och milj.T sh)

Genomsnittlig årlig
tillväxttakt (%)

Planmål Planmål
1963 1965 1967 1970 1960/62-1967 1960/62-1970

Volym

Sisal 214,3 214,2 216,6 270,0 + 0,9 + 3,6
Bomull 46,9 66,0 69,0 81,0 +12,6 +10,3
Kaffe 28,2 37,6 47,7 49,0 +12,1 + 9,8
Ajacou-nötter 56,5 73,1 85,9 85,0 +11,7 + 7,4
Socker 49,2 66,3 70,6 105,0 +14,0 +14,0
Te 4,9 5,6 7,0 10,5 + 9,3 +10,8

Tobak 2,3 5,1 7,7 5,6 +23,2 +11,0

Pyretrum 2,3 3,6 6,6 5,5 +25,4 +14,2

Vete 19,3 30,1 28,2 35,0 +16,1 +13,0
Jordnötter 20,1 9,3 10,1 45,0 - 8,1 +12,0

Värde

Sisal 441,9 279,9 216,3 486 ... 4,7 + 6,1

Bomull 148,2 212,4 223,0 316 +11,9 +12,0

Kaffe 133,3 204,9 246,6 244 +14,5 + 9,3
Acajou-nötter 28,2 62,6 69,5 62 +17,4 + 9,6

Socker 45,2 61,0 65,0 92 +12,7 +13,7
Te 36,3 36,9 46,0 86 + 7,0 +12,1

Tobak 7,7 27,8 28,4 28 +17,9 +11,4

Pyre t rum 12,2 20,0 34,0 28 +27,6 +15,1

Vete 8,3 17,8 17 ,5
Jordnötter 17,9 10,1 9,0 50 -10,1 +13,5

Källa: Background to the Budget 1867-68 och 1968-69



Produktionen inom vissa industrier

Tabell 4

Förändring(%)
Industri .§2EJ. 1963 1965 1961 1966-67-
Textilier 1 000 kvadratmeter 5 690 11 083 15 847 + 1,3

Öl 1 000 liter 8 913 12 143 23 178 +23,3

Cigarretter milj. stycken 1 144 1 869 2 044 ::: O

Färg 100 liter 4 332 7 383 12 476 +24,3

Plywood 1 000 kvadratfot 2 004 7 794 8 808 -14,0

rrågvirke av sisal ton 5 778 14 887 +46,8

Sågverksprodukter 1 000 kubikfot 3 676 5 029 4 585 - 8,8

Vetemjöl ton 28 378 38 433 41 159 + 3,6

Pyretrumextrakt ton 99 174 238 +19,0

Källa~ Background to the Budget 1968-69



.DE~gete!L1964/6~ - 1966/67
(milj. T sh)

1964/65 1965/66 1966/671)

utgifter 816,9 888,4 975,4

Sociala tjänster 232,9 245,1 214,1

Ekonomiska tjänster 116,6 143,2 232,3

Rätts- och polisväsende 91,1 95,4 101,9

Skatteuppbörd o dyl 11,1 22,1 14,8

Bidrag till lokala offentliga organ 3,4 12,9 15,6

Övrig administration 45,7 98 ,9 11,9

Försvar 35,5 42,8 45,2

Skuldtjänst 53,4 70,3 93,9

Pensioner o dyl 35,4 52,0 57,6

Ofördelat 64,6 101,6 66,1

Bidrag till kapitalbudgeten 40,0 4,1 2,0

Inkomster 839,5 891,5 1 001,8

Inkomst- och företagsskatt 152,1 183,5 222,0

Övriga direkta skatter 29,1 12,3 40,4

Importtullar och acciser 336,4 359,8 420,0

Övriga indirekta skatter 40,0 46,3 50,3

Intäkter från statens egendom 33,2 34,5 29,4

Övriga inkomster 85,8 79,9 64,9
Utländskt bistånd till drift-
D-fldgeten 162,9 181,2 114,8

1) uppskattat

Källa~ IBRD:Prospects for Economic Development
in East Africa, Vol III, Tanzania

Tabell 5



Kapitalbudgeten 1264L6~ q 1966(67
(milj. T sh)

1964(62 1965/66 1966/67
WGe

Utgifter 204,0 230,0 274,0

Exploatering av naturtillgångar 53,2 46,1 74,1

Kraft 0,7 6,7 1)

Kommunikationer 25,3 30,7 74,3
Utveckling av tätorter opa
landsbygden 11,4 16,0 1,2

Anläggningsverksamhet 34,1 7,0 39,2

Sociala tjänster 47,0 46,3 18,4

Hel- och delstatliga företag 5,0 36,2 27,2

Övrigt 27,2 40,9 39,5

Finansiering 204,0 231,2 214,0
Externt 18,6 83,4 138,8

Lån 59,1 75,7 134,7
Gåvor 19,5 7,1 4,1

Int€rnt 125,4 147,8 135,2

Bidrag från driftbudgeten 40,0 2,8 2,0

Övrigt 85,4 145,0 133,2

1)Kraftinvesteringar övertogs detta oar
av ett statligt företag

Källa: IBRD:Prospects for Economic Development
in East Africa, Vol III, Tanzania

Tabell 6



för ka ital...

Tabell 7

1,964/65 1965/66 1966/67

Bilatera.lt

storbritannien 23,9 17 ,5 5,5
USA 20,0 30,0 29,1
VästtyskIand 7,2 4,3 4,0
Israel 8,5 6,3
Sverige 1,6 18,0
Nederländerna. 5,8
Kina 6,0 16,7

l\lultilateral t

IDA 13,0 18,7 51,9
UlifESCO 4,0 0,5

Källa~ IBRD~ Prospeets for Economic Development
in East Africa, Vol III Tanzania



Tabell 8

Export och import, fördelatjpå varusle&
rmil,i. T sh, Importsiffrorna gäller
endast fastlandet)

Förändring(%)
1963 1965 1967 1966...67

Export 1 460 1 .465 1 760 6,3

Livsmedel och levande djur 293 320 437 11,0

Tobak 4 23 40 + 73,9

Vegetabiliska oljor 127 155 145 11 ,1

Minerala bränslen 133 + 2,560,0

Bomull, sisal och diamanter 766 672 675 12,5

Övrigt 270 295 330 22,4

Import 1 0:;6 1 3"?4 1 '>77 2,3

Livsmedel och levande djur 116 127 150 5,8

Drycker och tobak 48 37 31 + 6,9

Animaliska och vegetabiliska
oljor och fetter 11 11 12 14,3

Ivlinerala bränslen 76 82 139 + 28,7

Råvaror 7 14 16 + 6,7

Kemikalier och konstgödsel 77 114 109 17,4

Maskiner och transport-
utrustning 233 324 476 + 12,8

Övriga industriprodukter 463 595 614 10,9

Övrigt 25 30 30 36,3

Källa: Background to the Budget 1968-69



Tabell 9

Export och import, fördelat o länder
(milj. T sh)

12a

Förändring procentw~}l

( ~~ ) andel 1

1963 1965 1967 1966-6Z 1967

Export 1 419 1 465 1 760 6,3 100,0

Storbritannien 418 382 473 2,7 26,9

Indien 70 107 108 -,~16,3 6,1

Hongkong 96 103 113 - 19,9 6,4

Övr sterlingområden 93 91 193 +216,4 11,0

EEC 258 241 250 + 11,6 14,2

Nordamerika 138 117 117 - 30,8 6,6

Japan 41 35 67 - 30,9 3,8

Kina 75 95 59 - 14,5 3,3
Kenya och Uganda 72 121 83 1,5 4,7
Övriga länder 158 173 297 16,9

Import 1 153 1 435 1 625 3,9 100,0

Storbritannien 300 331 382 7,3 23,5

Indien 59 72 43 - 38,6 2,6

Hongkong 21 20 26 - 27,8 1,6

Övr sterlingområden 57 39 45 + 45,2 2,8

EEC 147 257 344 + 17,8 21,2

Nordamerika 38 63 137 + 42,7 8,4

Japan 133 100 69 - 25,8 4,2

Kina 2 40 72 - 10,0 4,4
Kenya och Uganda 258 337 280 - 15,7 17,2

Övriga länder 138 170 227 14,0

1)Andelarnas summa är skild 100,0 p g a avrundning

Källa: Background to the Budget 1968-69



Index för utrikeshandeln
( 1960 = 100)

Taboll 10

Index 1962 1963 1964 1965 1966 19671)

Volym

Export 96 103 113 111 143 145

Import 111 108 108 107 142 140

Pris

Export 98 112 113 103 99 95
Import 91 100 109 114 113 117

Värde

Export 93 116 128 114 144 142

Import 105 107 116 132 170 172

Externt bytes-
förhållande 108 112 104 90 88 82

1) uppskattat

Källa: Background to the Budget 1968-69



Tabell 11

Betalningsbalans för o 1964 - 1966aren
(milj. T sh)

$ 4

196.4 ~ .l2§.§

Export 1 522 1 420 1 730

Handelsbalansens
saldo 270 34 20

Tjänster, netto 44 12 52
Inkomster av in-
vesteringar,
netto 76 74 112

Transfereringar,

Bytesbalansens saldo 226 226 22 22 32 - 32

Privata kapital- .
rörelser, netto 56 30 50
Offentliga kapital-

Kapitalrörelser 48 48 112 112 54 54

Valutareservens för-
ändring (ökning -) 90 ..; 102 -134

Förskjutningspost - 364 32 112

Källa: IBRD:Prospects for Economic Development
in East Africa, Vol III, Tanzania



Femårsplanens mål för kn~itnlbildningenJuli 1964 - Juni 1969
(milj. T sh) -

Tabell 12

Loka) Gomensam- Privat
förvalt- ma organ sektor
ning för Öst-

Sektor

Jordbruk

Industri

Handel

Ekonomisk infra
struktur

Social infra
struktur

Administrativ
infrastruktur

Totalt

Central
regering

552
292

72

392

580

152

2 040

18

34

144

4

200

360

360

168
888

590

674

2 320

Totalt

738
1 180

662

786

1 398

156

4 920

Procen
tuell
andel

15
24
13

16

100

Procen
tuell
andel
år 1

21

21

6

21

31

100

Källa: Tabellen är hopställd av uppgifter i Tanganyika1s
Five-Year Plan och IBRD: Tanzania Recent Eceonomic
Developments and An Appraisnl of the Five-Yoar Plan



Tabell 13

Planerad fin~nsiering av de offentliga
investeringarna och verkligt utfall;
Ca = milj T sh~ b= %) . .

( 1) ( 2) ( 3) ( 4)

Planerat Verkligt Beräkna~ Budgete- Totalt
för hela utfall utfall "rat ut- (2)+(3)+(4)
femårspe .. för f?::r 1967 fall för
rioden 1964-67 1968 1968-69

a b a b

Interna källor 450 22 447 61 227 61 252 66 926 62

Externa källor 1 590 78 289 39 148 39 128 34 565 38

-- -- --
2 040 100 736 100 375 100 380 100 1 491 100

Källa: Background to the Budget 1968-69
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