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Förord

Som ett led i SIDA:s planering av det bilaterala biståndet
utförs studier över potentiella mottagarländers ekonomi.
Sådana studier ligger till grund för styrelsens bedömn~ing

av om och hur bistånd skall givas.

Följande översikt över Etiopiens ekonomi har utförts inom
avdelningen för finansiellt bistånd vid SIDA av civil
ekonom Lennart Wohlgemuth, förste byråsekreterare vid denna
avdelning. Materialet har välvilligt ställts till förfo-
gande för publicering på begäran av Nordiska Afrikaillstitutet,
som härmed vill uttrycka sitt Varma tack till författaren.
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i Etiopien Bom en

tretusenfemhundra
under vilken tid

yax seda:-11 i det
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e ele
avgång kan kormna

ter mellan de stora stammarna och/
efter den nuvarande kejsarens

:Ltit har efter
om landets inre

klart väst
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måna om sin
och :cådg'ivare har t ex
ett inf1y-

sökt spela en 1e
Både FN~s ekonomiska

,Cc,aLl~iQa.~ionen ett afri-
i Addis Abeba~ Rela

SomaLLa ooh Sudan är för närvaran...
tvister •. Betydande strömmar av

dessa länder förekommer

Etiopiens ut
orienterad I
dock de etiopiska

vau'_u.,suc;;t. Utländs.ka
ts så att ett land inte

tanda., Under de senaste
dand.e roll :L de:1
kommiss fÖl'}

kanskt enande (OAU)
tionerna
de spända
flykt LJ.l~,n,,'

Den statistiska i Et
verksa~ under tre och har under
små resurser till sitt förfogande.
mycket ~ristfällig.

har endast varit
denna tid haft endast
Statistiken är därf5r

E'tiopiens brut
långsamt under
38 CJ2' ,

, ;0 per l

1,8 1b har
+].'11 ro'" r, viv • v,~ c.. JU

kronor per

har stigit ganska
av talet - i genomsnitt

er. Med en befo ökning på
capi ta-inkomstell däl":':'ö:: u.ppgått

ör fBr närvara~de 300
är därmed. en av de ta j värlcten,

JorctbrtLk och sköts d,e::l helt dorn:,nerand8 sektorn
, /

i " I/lellan 85 och 90 70 av befolkningen lir
sysselsc'ttt il10nl derlua, sektol', 11u'~:lldsa,kl iilorl själ·\rlytJ.. s~.
hållsjordbruket, (lä:!' 'bönderna J. huvudsak producercl,X' för sina
egna behov och endast har ett lit(;;d~ Ö78:r2l:0tt fc;:-:- ~ytech[~nd01

eller försäl ionen beräk~as svar~ för
något under 70 av BNP ~ meclan industriIJroduktionen utgÖl'
mindre än 2 %och hantverk och tri något mindre b'll
4 % (tabell 1).

BruttoinvestElringarnas andel av BUP understeg 1961 ,~ 65
12 I den monetära sektorn utgjord.e investeringarna, under
motsvarande tid 17 E:nclast 5 c;1; av både de totala och de
monetära .inve gjordes inom jordbnl~:;:ssGk.to:L'n7

medan den största delen av skedde i trans)!ort-
sektorn och bost
gick det inhemska av BNP (tabell 13)"

a)

Jordbruket ,,:varar för

.c form av
e

ka.ffe

70 1; av den et.L\~'jJ.L;;;;,t'd b:rutto,~

i stort sett sj örjande
Dessa dominerar även export

terna är små de
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principen om av s.kÖTden
innebär att mellan en
ägare:n~

De
visar
fu"lappast;
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Produktionen aY
6lt och 196.1/65;.
Under 65/66 m.inskade
to:r-l:8" i 'vissa
Särskilt kra.ftig
meden
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att häva bris ex'na och sta erna~
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De vikt är sädesw~ah~H teff,
durra, ärtor och bBnor; samt kaffe
och oljefrUn Klimat och jo passar även väl fBI' ett
flertal frukter och r men därav är
fortfarande liten. Rudast en mindre men dock sakta stigande
andel av produkti01.'lGrl t huvudsak1 , maJJknadsförs.

Den viktigaste som i normala
fall svarar för 50-60 %av landets export. Kaffe-
produktionen har st snabbt under de senaste åren,
huvudsakligen beroende ökad i mitten av
1950-talet och på den nämn.da av transportkostna...
derna till följd av utbyggnaden av vägnätet. Uppköpsorgani
sationen "The Coffee Board" har inte propagerat för någon
produktionsökning utan har konce:ntreJ:,at sina ansträngningar
på att förbättra kaffets kvalitet. Kaffeproduktionen har
följt' den allmänna trenden inom det et:i.opiska jordbruket.
SkBrdeåret 1966/67 ser ut att bJi ett bra år efter
en dålig skörd 1965/66.

har en stor och
landets

ofta är
medför

investeringarna,
;jordbrultet "

8 av

sätt har jordbrR~et haft
en om personella och
organisatoriska insatser~ Den privat~ investerings-
nivån kan hu'\'ndsakl förklaras av det investe-
ringshämmande jordäganderättsqv~T.Am~T.,medan orsakerna
till de begränsade offent på jord-
bruksområdet är av mera. art ~ tskilliga av de an-
svariga ledarna synes tilltro till de ekonomiska
fördelar som följer n~d j inv8st En för-
ändring av struJcturen inom j sektorn medför också
stora och komplicerade adminis iva problem. Slutligen
har förberedelserna för u jekt varit sämre
inom jordbrukssektorn ä:\:1. inom andra sektorerc

Industrisektorn är fortfaI'8Jlde
brut dukten 'unders
denna sektor har emellertid
och p:codl:lktionsvärdet i l nn,:,y,!rl

milj. kronor 1957 till
en c
gjorts

dess andel av
takten inom

de senaste
67

·1 ;' vilket motsvarar
Enl en beriL1<::ning som

j"LE~"J.l_Li::jteriet var 1966
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45 000 personer sys satta i 248 företag med mer än tio
anställda~ hu~~dsakligen i Addis Abeba och Asmara. Produk
tionen ay livsmedel, drycker och textilvaror har ökat
snabbast och dominerar nu~ Många nya fabriker har blivit
färdiga under senare eller är på väg att färdigställas,
bl a en yllefabrik, en fabrik för syntetiska fibrer, en
ny cementfabrik (Etiopiens e), en matoljefabrik, en
pappersfabrik samt ett stort oljeraffinadeTi i Assab"

staten stöder utvecklingen av den privata industrin på
många sätt, bl a genom att vid behov via den statsägda
IIEthiopian Investment Corporation ll (EIC) gå tillsammans med
privata företag i s k "joint ventures". Uppfostringstullar
är också vanliga. De allvarligaste hindren för en snabbare
industriell utveckling är bristen på utbildad arbetskraft
framförallt företagsledare, bristande kreditmöjligheter
samt höga transportkostnader. För att förbättra läget
ärunar myndigheterna bl a öka resurserna hos de två kredit
institutioner som ger kredit till den privata industrin,
uDevelopment Bank of Ethioplal! och den tidigare nämnda
"Ethiopian Investment Corporation ll "

De mjneraler som kan utnyttjas kommersiellt är salt~ guld
och platina" Beslut om exploatering av de stora pottas1.::atill
gångarna (kaliu~1.::arbonat) i Danibilöknen har fattats, men
produktionen har ännu inte ko~mit igång. Projektet kommer
att få stor betydelse för tillväxten ooh diversifieringen
av Etiopiens export~

Kommunike~tionsniite;,är ej väl utvecklat~ Etiopien
hade år 1965 omkring 23 000 km allmäw1a vägar, varav 6 100
km av allväderstYPt och omkring 1 100 km järnväg. Vägnätet
har dock utbyggts i snabb takt ul1cl.er de senaste åren~ främst
tack vare krediter från Världsbai~:en. I Assab ooh Massawa
finns djuphamnar 1 ooh Addis Abeba och Asmara har flygplatser
av internationell standard~ El- och telefolli1äten är begränsa
de trots en snabb expansion under de senaste åren~ Världs
bankslån har erhållits för ytterligare utbyggnad. Två stora
kraftverk vid Awash-floden är under byggnad. Dessa kommer
att mer än fördubbla nuvarande elprodwction, varigenom
behovet avel-kraft tillgodoses fram till 1970'~71*

d) li.ll.all.s12.01.iii~

Inkomsterna på driftbudgeten uppgick för budgetåret 1965/66
till 670 milj~ kronor och utgifterna till 809 miljq kronor.
Omkring 70 %av inkomsterna, som stigit med cirka 10 %per
år, eThölls i form av indirekta skatter och tullar, medan
motsva.rande andel år '1961/62 var 62 %. En förskjutning i
riktning mot ökade ino.irakta skatter har således sketto Ut~.

gifterna på driftbudgeten har även stigit snabbt - 1964/65
med 20 %och 1965/66 med 10 %(i utgifterna inkluderas mot
värdet av det tekniska bistånd som kororner l~~det del)§
Utgifterna för försvar och polisväsende och för utbildning
dominerar med respektive 51,5 %och 161 %. Underskottet på
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driftbudgeten 1965/66 1 139 milj~ kronor eller drygt 20 %
av df löpande inkomsterna f finansierades i betydande ut
sträckning genom utländska lån och gåvor (tabell 7).

Kapitalutgifterna har fl~~tuerat från år till år som följd
av koncentrationen på ett fåtal stora projekt. År 1965/66
uppgiok de till 166 milje kronor eller 17 %av totalutgifter
na. Kapitalutgifterna finansieras helt genom lån och gåvor
från utlandet (tabell 6).

Några uppgifter över budgetutfallet 1966/67 står ännu inte.
att få~ Budgeten var emellertid mer återhållsam än tidigare
vad gäller ökningen av löpande utgifter, vilka skulle tillå
tas stiga med endast 3 %~ Underskottet i totalbudgeten
väntades dock öka beroende på en kraftig stegring av kapital
utgifterna. Den andel av underskottet som måste täckas med
inhemsk finansiering beräknades likaledes stiga.

Det finns inget tillförlitligt pris- och löneinC!.ex som täcker
hela landet. Ett enkelt, v~gt detaljhandelsprisindex konstr~

erades dock helt nyligen för Addis Abeba. Priserna har i
allmänhet hållit sig ganska stabila. Aren 1963 och 1964
skedde en prisuppgång, vilken dock emder 1965 och 1966 när-

.\.. ' ,mas" avs"Canna1;~

Efter tre års moderat OKning av penningtillgången med i
genomsnitt 8 %per år steg denna under 1964 och 1965 med
respektive 21 och 13 ojo. Under de första nio månaderna av
1966 avsaktade ökningstakten återigen (5 %)~ Samtidigt med
att penningtillgången ökats har sammansättningen därav för
ändrat8 något. Med.an sedelmängden oavbrutet stigit varierade
bankinlåningen. ITlE<r oregelbundet. Svängningar i produktionen
och exporten av kaffe har vari t e.vgörancLe förvariationernn,
i penningtillgångens

Centralbanken har 1);1 sistone försökt c,tt hålla tillbaka ök
ningen av privata krediter, dels genom att sätta tak för sin
rediskontering och dels genom att höja rediskonteringsräntan.
Trots kraftig ökning i affärsbankernas inlåning har deras
likviditet minskats under de senaste åren~ Denna minskning
har varit så omfattande att Internationella ValutafondenJ
In~1tycks anse den utgöra ett hinder för fortsatt expension
av privata krediter e

Både exporten och importen har växt i avsevärt snabbare .takt
än brJ.ttonationalprodulden" Under åren '1961-65 ökade sålunda
exporten med i genomsui tt 9 r~ ooh importen med 15 ?~ per 2.r
(tabell e)e Den snabbare importökningen medförde att import
överskottet ökat från 1960 ärs låga nivå Utvecklingen har
emellertid varierat från år tillår~ Ar 1964 förbiittraueo
han,lelsbalansen något på gru."ld 8,'1 en exportöknlug.
1965 var importöknil1&;en kraftigare J varigenom handelsbalansen
försämrades" En exportminskninG under '1966 försänrrade balan,
sen ytterligare



Exporten dortliDSI'8~B

fluktul'erar därf~ .
av kaffe och exportintäkterna

1 t fl};:t Ine d i
(tabell 0)& Fram till

år 1961 motverkades de fallande ka serna aven steg-
ring av steg både voly-
men och minskade den övriga
eXpOl~ten, bl tJo 8,V al;jefI)cöIl 1 sorn äx~ d(~n ~nä,st största export-
varan, huvud""..',x,~'-'6·c;u beroende öLarl J,t>J18fD.sk förbrulming.
Kaffets andel av den totala il ökade därmed från
o~~ring 50% 1963 till 65% 6 minskade emeller-
tid kaffo8xportBn åter J beroende på tor~an och
fallande priser Exporten a-'1- hudar 7 sk:Lnn och baljväxter
ökade å 8ndt'a siden avsevärt detta år ~

Etiopien importerar talvaror avsedda för
utvecklingsändamål, transportutrustning, enklare industri-
produkter, livsmedel och råvaror. i importen av
brö(l~äA ~.. ~. ~kX~den 1Q~~/6~:........- ~ 1: O. .../~,'~v""- ......." '-"""./l ~ 7

Den ge
tabell 9 w OS!~ är och har

~!iktiga8te

USA och StorbritanJ~i8n%

BY utrikeshnndeln framgår av
under en tid varit den

ska kaffet och mottog därför
hela om

beroende av ett enda land~ De
i~:ir I alj~er1~ $' \Tfisttyslrla!1d,

av stora kapitalinf16den ooh
(tabell 11). Under åren 1

transport och resor 8cunt

tionen
1J~nders1cott
sen~ Denna förbät

dela genom ett minskat handelsbalans~

ge~norn er1 fö:cbä,t av -t j i:inst e bala,n-
bCI~odde öka.dC? il'lk:omster från

utländska ambascader ooh
orga.ni "" \JYJdex: 1966 fÖI's3.rrrcade s betalni.ngsbalans--
läget 8,v-S8'lärt p ,g r. del} nämnd·s i exporten$') Det
stQra nettoinflödet 8~ statl transfereringar beror
främst på det 8n.8~bbt öka..de tek11:islra bi.stå.ndet, j_ fÖl"sta
hBJ~d från ~(JSA OCll l!ästt:!sJrlf.lnd 9

Kapi talflödet till Ett har varierat kraftigt; 1964
minskadeD nettokapitalflödet från s:tt år "j 963 ha uppgått
till 128 milj kronor till 103 milj krono~(' :för
att äT 1965 åter till I milj kronor. TiL~flödet

fortsatte att und(,:r 1966 o Ökningen i 965 och1g66 bB-
rodde till stO]7 del på på lån från USA,
Sov-jettlnj~OJJ.enl 1Iä:rld c;}z:18.n.d ocb. Neder.-
länderna.

\[8~ll.ltaresorl/en '-läxte 1.1.11(}Grl förste., rlä~ft(~n_ av 1960"""talet,
särskilt åren 1964 och 1 ?, för att sedan minska något
1966. Trots ftet 1966/67
till ett värde motavarande 7 månaders ~ VexellDQrsen

S}Z8. dollarn har ett
peI~ TJS dollar Erl et j_ sI\: doI18~1""\ mot-"
2~068 svsTIska kronor~ risk för
f n ej fbrel Som et~ resultat av de

l).tlän.dsl\J3. 18.,n 1:tl1d.er (1e sen,9.ste år~en

~3:nB.bb i; ~ _L sht e t 8..'r j u1'1i
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av och räntor har h::Lttills ökat tämligen långsamt,
väntas en snebbare v"u~u5e Lånetjäns-

av l väntas sålunda öka
6 till

7
.J • tik och utveckl

Under den :.första 1 1/62 ökade brutto-
nati dukten :5, per • Industriproduktio-
nen steg med ungefär ,med det största uppsvinget inom
textilindustrin, medan jordbruksproc1ukt:.Lonen inte ökade
nämnvärt $ :Den (3konomiEJlra infrastrukturen flek den största
andelen av inve (tab~ll 12)~ av det
investerade talet, som totalt j
kronor utlandet,
Endast totala
rades

under den första
ket skulle
inkomsten

1966/67, ingick i ett lång-
'Il Ilväxttakten i bruttonational

di;;nna tic1 öka från 3,4% per år
till 5, under den femte, vil

av per capita-

var avs(~dd att
genom institu-

i ekonomin.
beräknades under

brukssektorn väntades ~ka

, medan
vänt ade s öka

och ~2,6% per

relativt sakta eller
1~~'6~'+~'~Aduktion och

eller me

utlandet

bruttont?,tione~·~

skulle finansieras
3kulle as som

om en
ta-inkomr;:3ten skulle stiga.

beräknades inves
vara nödvändiga. I jäm-

anen lades betydligt
sektorer jord-

totala naav de

t:Lllv~äJtt

ITled ett
, att por

~ Pör att
lcronor

med 2,
te
förelse nwd
större vikt vid direkt
bruk och industri. 7
skulle
na

hy,n I.r·o'r',.,.,r.rl1', rrT lorlen i

genom förbättrin
och beskatt-

reform av j
on seryides"
inom ,jordbruket"

Man EJ kU.nna öka
snabbare takt än be

kredi.,;omr'EHle
ninfiisI3y;stem:et'i genom en

utvi '.."""UJ. HES

samt genom införande 1311
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En bredare bas skulle även skapas för bearbe av jordbruks-
produkter och för export. Det största projekt Bom plaD.erades
inom jordbru.lrssektorn var utvecklingen av Awash-dalen, där man
räknade med att kunna uppodla 150 000 ~ UJ;l.doro·ölming och »]:00-

pektering av miuEH"sl tillgångarna g,x,rs priori tet ~ h.raft-
produktionen planerades ölm till 355 miljoner kWh år 1967, och
ett oljeraffinadenmed en kapacitet på 500 000 ton råolja
s}~lle igångsättQs i Assab. Den industriella utvecklingen skulle
koncentre:cas till bearbetning av prod.ukter från jordbrulc och bo
skapsskötsel s&.som fi brer och olj efrö .samt till framställning av
förbättrad.e ve:drtyg hll jordbrctket. Konsumtionsvaru- och bygg
nadsmaterielindustrj.n skulle oeles8- uppmärks8..llJJ1las. Ji'örberedelse
arbete skulle bedrivas för utbygGnaden av järn- och stålindus
trin. bn utveckli nc DY den kGIl1iGlc", indl1.strin för att utnyt·t;j a till
gängliga mineraler, sh:ogstillgå.ngar och biprodu.kter från olj eraf
finaderiet borde planeras. 1.300 }:m huvudvägar och 1.OOOkm bivägar
skulle byggas under- fem.årspE!rioden~ Genomförbarhetsstuclier för
byggande av ytterligare järnväg väntades bli slutförda" En na
tionell handels:flotta s}::tllle etableras

Genomförandet aY planen ans;.'?l-gs ltTävB. ölmd tillgå.ng på utbildad
arbetskraft. varför utbildnin~en prioriterades. Folkskolesys
temat sklJ.l1~ byggas ut så 8:tt~15 - 18 ~s av årsgrupperna 6 -
11 år skulle få underYisning vid slu.tet av perioden, ;jämfört
med 5 %1962/63~ Skolbyggnadsprogramrnet skulle genomföras genom
lokal medverkctnQ

De etiopiska myndighetGrna hO,l:' Y8,r:i. t förtegna om utfallot
under den andrn. fBmårsplanec, och totals:LCfror har ir.te of,..,
fentliggjol~tS« Å.rlig sta.tt.stil: fÖI'8 ö-ver de sto:tligct ilJJx:orlstel~na

och utgifterna1 men öy\~r inom den p:civat.a sektorn
fimls inge. ltpp{~ifteT>~ l!j~ssa. are 8.118er docl\: B.tt inves~Gerirl-

garna i den privata sektorn plamuålen och i
,ris sa.. fall öveJ;s t (less2~~ ]Jette. ;j.l~ dB.reIG.ot in:te fallet vad
gäller 0.811 offentliga sektor:r},8 i11~res ~J.rf? l)CSSfl 1)~ndel~8tiger

avseväx·t va.d som 1..:1a.tlere.ts , vil}\:Gt Irredf-"ö~:, att de totD.la., in.1res·~e

ringarna under andra f0wårsplanen s8r.illolikt kraftiGt understiger
de som planerats" Klart är också att produktionstillväxton varit
avsevärt lftngsaI!1IO.a1.~e ~in Dlarl b.oppats, s;;irsl;:il t in.oHI R.ndra. sektorol'"
än jordb:ruketq

Efter att ha ÖkD:t kraftigt tmdor 1962/63 minskc1de C.c offcmtlig8.
inv8steringBrna avsovärt under de följande tvG. åren till föl~id

av att l1t1gra, stora pr'ojclr-G sliJ:tföl'1tS y fr0Jllfö T'[Jll t inom. tr8ns
po:rtsektorn 1 och p"g. a förDoning,sT vid proj ektförberedeJ.seI',
Under är 1965/66 stog de offentliga investeringarna äter kraf
tig"t; och. en :;rtterlip;a,,:-c'e öl;;JJing "tfäntas ske 'under bttdg"etåret
1966/67. Dessa ökningar beror till stor del på uppförandet av
oljeraffinaderiet i Assab och på ökad.e nvesteringar. Där
tj~ll "\l'tiJ1tc.lS in\r:")8teriDg;~~tr11aiI1oril den sociala infrastrukturen
ö}:a v.nuer stst11G-TIln<lo IJ$g4G.. et EtV 8tt I:(y·tt SjUJ\:hl18
och expansion av 8kolbyggnadsprograillmet~Den ökning av de
offentli;2:[1 iD~-V-GJt zorn skett UDde!"' el:? tV9~ sista
[j.V U11dra beI'oT ~311abbn::!:"8 oc11bättJ7€
projektföruorcuelser.
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den ekono:mis
haft .. Den
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av administra

1967 över
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för noggrtillnare för-

För det-ta arbete, som f5r
personal för-
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sk~ul1e t1.t c"f:3 l:tPl) ett
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b:ur denna
av den
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utvecklingen i framtiden~ basis av den on
som firwS och de som gjorts fr~tornmer emel-
lertid vissa mönster och tendenser hur den framtida
utvecklingen kommer att gestalta q

sina
För att

ax den majoritetens levnadsför-
hållanden JJl1lste u:l:;v€cklings;:msträngninga:rna nu koncen-

atgärder som till en modernisering av
det på livsmedel
ökar snabbt: och jordbr'llksprodukter är de viktigaste poten
tiella exportvarorna vid sida."1 av kaliumkarbonat (pottaska) ..

Ett utvecklingsprogram för Etiopien måste ta särskild hän
syn till bef~Mtligaknapp§r~surser.. Det råder en påtaglig
brist på yrkesskicklJ.ghet~ utbildning och företagsamhet
men också på effektiv orgffilisation inom den offentliga för
valtningen~ För att en snabb utveckling skall vara möjlig,
framför allt om den koncentreras till jordbruket, måste dessa
knapphetsfaktorer bemästras. Detta kan endast ske om Etiopien
i framtiden liksom nu ka.n anl:Lta utländska experter och ut
lfu1dsk utbildad arbetskraft.

Med hensyn till dessa faktorer rekommenderar Världsbanken
följ&lde utvecklingsstrategi~

koncentreras till

l" utveckla
heter, rremär
j l

jordpruksen
konstbevattnade

skala driven vete-

3@ introducera regionala utvecklingsprogram
i två eller tre begr~~sade områden för
att påbörja den långsiktiga processen
att förmldra självhushållssektorn. Två
regionala projekt förbereds redanJ ett
av Sverige och ett ar~at gemensamt av

dsbm1ken och FAO;;

B. Industriutvecklingen i opien bör koncentreras till
bearbetning av iru~err~ka jordbruksprodukter såsom
sockerrör 1 kött, bomull, olj efrö ~ och grönsaker
S&11t till importsubsti tution inom ett fåtal områden ..
Ifråga om roineraler fin~8 goda fön~tsättningar för
att ffilvenda de stora resurserna ay kaliumkarbonat
(pottaeka) i nordöstra Etiopien~ En amerikansk firma

fått koncession ooh bygga en a~-

läg~ling med en ay
300 000 ton/år,

C'" luves """>. -,.. ~A~::,o,,,n,,,",.
8~tt öka
reduceras 'il



DG Etiopien har re tivt stora
turistindustrin men
8.'l i~ntresse för tl.ll~ister OC11
dessa platee11 fl L"bfi-ttrasfb

att utveckla
på platser

.,. ... ;:,'-,,-c,terna att besöka

E ffi }j!(j!,~ e.tt kUnJlft GE: Jor:11"öX'fJ. ö.e irrve8te1~·.il1[~a.r SOyft är~ Jlöd-
"<'/ä1.1diga Ini:1,~3te dE~ t ,rö. tltv~(:. rlstii;t1tionerl'19"1
llDevel : ofEtl':j~ n ocrl opeall I11-
ve~ltment Grn J:LcmH effektiveras, att det blir
IlIÖ ij li att {;erlO j dHSSr3.k:~_111(lJ.iserla u,tlJ:illasl<a lå:n
til:I. jOI"'dbrtth:s m ) C 1'1 tndtlst:riseJ.:'tor-e:rnft"*

at t deterl averi dell OCll 8(3.:(lt10.1.,'-',,""::

av utländsk
a,v oc11 gå.vor
under phL.'1perioden ..

be~tLi,~D1EJts ti ca 130 Inilj w

Bl~J..cllijbö:edE';~ ,fl5:r~ Tlä.rval"lande. itlte
"_,..",.,.~....>~. ~ :i.nrUJ b~~ir. t-:,tt n.ett i"tf:llf'löde a-v,/

B.tf~ br;~b.ÖV-Ci V';3..~X_F:, i f:{~nJl1tj~derl,

bis d ~a villkor.

;:3pa..rillsti tutiO'ller' ~~9.11 rna!} inte 'j,tf:~~rl att det prive,ts. SPEtl'all-

det. slcal1 ö},:rL sir1 a,n.del av b1""U.ttol1ati J"odukten urHler de
8.tt det of:ferlt
under denna tid ..

/.:ostnaderna

f:Lna:n8ierine;~ E'tt nett
P~;;t 1. () red.. l j ~ k:co110r :;?örei"·aller

t c'lV offeritl d

l

,
lj.Ca r:jp1:),1"'(lYidet ].::OInrner Ettt ln11Tna Ö:/:.~l r181Dl1\'''är't

Den enda möjli ten d~rtill

Tör f(jr2~V[~r oc}}

}~t:io:pierj. :1:i1:' lned er1 pf~r CElI)i.tfj,=irJ-coI1st
ett a"v de fEit ti te liirldi:;:crlfl J ..

strtJ..t'-f~ttl\ tir f Ol""t:fal....8:nd e

300 kronor
IJB11dets sa.rnl12~1.1s-

sett ur västerländsk
• l:ejS[11~F:;rt 11al~ e,. ref'orJuer ännu~ stor·

m.sJ.:t'§ I)E"t iI1rilre8polj~tislca_ ä:c för 11ärvar[jJ1de
men med stora latenta klass- och stam.motsättningar,

u.t 1 2:5.. En stark~ e
adminh~tr[jt:Lon är nödvändiC; för att hålla ihop landet.
Sett ur l1istoriskt perspektiv har e~e].lertid ingen period
Sed811 1'itiopiens storhetstid SOLt} tog slut orf1l(l~ill.g 700 e •.Kr.
v8.ri t ifl)1~O[reS8ivn oe.l'l Htabil.

Under de senaste , frallLför all t sedan revoltförsöket
1961, har en vilja till soci.sJ, och el:onomisk utveckling
kunnat 81cönjas hos de ansvariga myndighet även om de
konkreta va,rit små .. Cienomdrivandet av den utlovade
j ordreformen j 80rn. är av betydelse för utvecklinGen
av jordbruket, 'blir den stora lJrövos'tenen härvidlag. Tills vidare
har ett 8~irsJ.;:ilt mj,nisterium bildats för av re-
fort:1cn, men lands b.ar ännu "

en snabbare utveckl har ;:n8"l:1 upprättat
ett t detta att med
arlli t~a11de E~V 'UtlEirlc1.S}: e,xpert s tlt'::lr1)eta eJ"l flY

1.1J) P 11ar ä.:rnlu
plan En Ullväxttakt

docl:: derL s a11n,oli kEl tonvikt
och industri"
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föra11t
liksom
Inol1J. dessa

fordras starkt
utarbeta och genom.

av fram
utbi.ldning,

f'unktionsduglighete
ga b:d.ster ..

törre delen av de totala inkomsterna konsumeras och endast
Ii texl del spal'"';:iS ~ a\f de berä}~n.ade i.rl-

med hj Eilp av inhemskt
erhållas i form av

utlandet ..

y[intas tJD_ svag men orten svä.ll a
boJ.ansen att ITlecl all sannolikhet visa

dsi tuation är för när
och amorterinGar uppgick

kom.mer emellertid
de under

därför tillföras Etiol)ien
viJJJmr SOJn möj $ för att skuldbördan

silrt sl:~all bl:i all tfö:e betlill€s811de @

var2illde tillfredsstäl1811de; räntor
1966 til18}' [ty'" eXI.Jor~tvärdet

att vara i behov av ökat utländskt
i tal 0(51'"
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Bruttonati.onalprodukten uppdelad på l

Produ.1ctiol1 [{lT "viktigaste dor 2

Ber~äk~18~d hus ur

onen i ande 4

StB..te11S 2/63 1966/67 5

av kapit ten 6

(:iver 7

Ut:ril:e S}:.t<:1.11de 1118

Utrikeshandeln

.. ,
s HJJJ1nac.n·s Et1; 8

9

ort- och la

ullder ta och andra utveck-
12

av genolJlftirdt), investeri.ngar 1961-65 Pi



1

uppdelad

dollar j 1

C-e 1.'1o lftS11:L

tillvfixt
1961 - 1965

l 1963 1964 1965

1,,821 7

Indttstr:L

4,0

56,5

4,7

6e,3

,2

16,2

4,5

3,4

21,2

5,8

10,5

8,0

9,2

12,3

103,5 119,1 126,3

,0 42,3 :;6, O

9,8 12,0 ,5
164 ,5 ,0 20(3, O

r' ? ,4,0 , G_

r 120,6 l ,0,0
111,8 104,[3 116,2

106, :J ,1 113,9
,2 33,.5 ,8

,6 106,9 113,7

'7, ,

9:'3,4

20,2

40,4

6,7

24,0

90,6

97,9

l

etc

ga~ t j fins ter

Offentliga tjänstel"

I~lek:t roi ei tet

3ank,

--------------,_._-----------------------,,_.-,_.~_.-<-

Totala GDP ti

lfl:;()r!!~o0tnad 2.b06,4

. "' ... 'lj 3'_- - ~ .
1.770,8 1 .. 821,7 2,4

246,4 284,2 10,1

330,8 ,4 9,8

5 ~ ,6 5,1, ,/

1 729,8

,8

,l

1.652, l

2,7

ga
änster

Industri

Handel och
r'''!:>~'''nort

Av vilket: Jordbruk

~_~_. ,_-......_d-· _

l~i:illor: Central Statistical Office s CL'he conom,y of Ethi a IERD 1967
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Skördeåret slutar
den 10 september 1964/65 1965/66 .

101 127 174 144 2)

'reff 1~793 l 8 l n ., .,
'j 1.0 J.o>

Vete 5 260 iS '~Q0
c::.Vl.,."

Korn 760

IS TJO

Dt1.rra 1,.081 l 100 1* 1$140

Bomull 2 2 3 5 7

Huesarötter 265 270 270

Sockerrör O 700 750 800

Heug 208 210 216

520 526 549

:Potatis O 2

86 88 90

1)

2)

slutar den september

Källa: Article V consultati
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TABELL 3

(.(Ii..ntal i miljoner)

1957 1964

Boskap

Får

Getter

Hästar

Åsnor

Kameler

Fjäderfä

21,8

3,4

0,9

34,4

25,3

24,6

18,0

Källa: Department of Economics and Statistics,
Ministry of Agricul ture, Addis Ababa
samt CODsultntion
IMF 1967.
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oner e sko' dollnr)

~ ::: '$ _ """'.",f"JIl Ä "" • _

leret slutar den
10 septeDber 1961/62 1962/63 1963/6/~ 1964/65

"::' iv 8:-lG de l 45,3 53; 1 59,9 74,5
IJr~Tck(jr 9,8 13 ,0 23,0 37,2
J: Jb.~tlr 4,5 4,7 4,1 5,4
T.'ez~vil 39,0 55,0 63,0 65,4
TJ[:c1GJ~ och skor 4,5 4,9 6,0 10,8
Tr-;l 2,9 3,3 3,6 6,7

Bygg':lI::td SDnterinI 5,5 5,3 5,2 10,3

Tryckeri 1,4 2,5 3,5 5,0

Kenisk industri 1,0 3,1 3,1 6,8

Stål, Detall ooh elektrisk
inclustri 1,7 2,2 5,2

Övrigt

Totalt 116,4 149 176,5 228,0

KälIn: Ethiopin - 1966 Artiole XIV consultntion, 11W 1967.
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TABELL 5

--------------~------q----------------
Budgetåret slutar den 7 juli 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/ 67

402.lL~

6,8
102,5
79.0
63,9
25,4
13,5
19 !l9
7,1
6 ~ 1

10,3
26,3
42 ,4

39.1,,g,
7,0

118,6
83,0
62,9
25,0
11 a4
181;6
6,3
5,2
7,1

11,4
34,7
80,1

5
14.,2

4

6,8
95,,9
82$1
52,3
24,1
10,4
17 t 8
6,0
5;3
6!l9
16~9
32,0

2,8
5 6

3 O

7 '{J 8
84,\18
48,4
46,2
21,6
10 6
20,2
5;5
4,5
6,6

12 j 9
28,,5

6,3
50 $<)

37,2
7

~11 , 3
9j11

14,7
4~O

4,9
3 3

"12 6
3

2~5
(38,1
3,7

Utrikesministeriet
F6rsvarsministeriet
Inrikesministeriet
Utbilfulingsminis t
Hälsoministeriet
Finansministeriet
Kommunikationsminis t
Justitieministeriet
Informationsministeriet
Jordbruksministeriet
Statsskulden
Andra utgifter

1 "

Sooial utveckl
Ekonomisk utveckling
Offentliga byggnader

3~ (1 + 2)

------,_._.-~-,--"---------
1) Inkluderar fr o m år 1963/64 utgifter f~r Eritrea samt

motvärdet av erhållet tekniskt bistånd från utlaiJ.det.

Källa~ Ethiopia - 1966 Article XIV consul tation, 11\'IF 1967.
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~rAEEL1J 6

er

________~,_, , ._"'.;_15: ._."',__,_,_._._, _

Bu.dgetåret slutar
den 7 ,juli 2/63 :/6.'1· 1964/65 1965/66

1962/63-1966/67
1966/67 -------
( " d t Totalt %av totalt
,DU. ge --
erat)

Infras t ruktll1'
(huvudsakligen

trans" 8s \ 72 l 2B~3 19,4 ,1 ,5 176,4 ,9)

Industri 12 to: :::; 6,B 25,5 ,5 92,8 24,1J ,"

Jordbruk 2;4 4,3 '?:: '1 3,9 7 8 21,5 5,6J ",

Sociala utve ck-
ekt 2,5 2,8 3 ° 3 5 ~4 ,2 6,8

ga
der 3,7 3,0 2,6 2~4 3,0 14,7 3,9

1,0 6,5 9,4- 19,7 ,l 52,7 ,7

Överskott på
driftsbudgeten 12,0 h - 60,7 67,5 - 9],~,

83:9 ..Gåvor från
122,5 ,9utlandet 53,7 ,9 104,7

Lån från ut1an,det 64 F7 26,9 7 ,4 62,6 ,3 52,9(

0,5 0,5 0,1

I nl1ems k ,0 6,3 6,4 4,5 ,8 ,0 ,l

or Central Stati Office Addis Abeba samt Il~



(l:;iljoner dollar)

=-'-- F"''= il 1>''ijJ

Budgetåret slutar

den 7 juli 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67

(budgeterat)

Inkomster 214,9 272~1 295,8 3 ,7 337,2
Driftsutgifter 205,2 297,6 356,5 391,2 403,2
Kapitalutgifter 61,4 "_4,4,3 ,8,0,,1 104,4
Utgifter 359,0 400,8 471,3 507,6

Underskott 84,6 86,9 105,0 147,6 170,3

Gåvor

finansi

Inhemsk finans i

Obli 1,0 7,0 5,0
Övrigt

Summa

1) Inkluderar och med

ay t tekniskt bi

för Eritrea samt

Källa: V consultation
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Livsmedel och tobak 14,4 ,9 14,8 ,8 24,8 5,7 20,0

Råbomull 6,9 6,8 7,2 9,8 4,5 1,9 3,9
Oljeprodukter 24,1 ,l 18,4 ,5 23,3 12,2 ,0

Text:Hvaror 54,6 53,3 43,5 2 ,0 22,8 17,4
tning ,3 52,8 37,0 42,5 ,4 21 ,4- 22,3

Elektrisk utrustning 9,2 10,3 18,6 17,0 25,5 10,1 10,6

Gumrnivaror 8,5 8,7 8;7 9,1 10,7 6,0 6,8

Kemiska ,9 8 21,2 ,3 ,l ,3 5,
8 7 68,3 ,9 1 ,5 ,5 Tf ,5 78,9

Källor Gtat,;:Lstica1 Of'fice Hational of Ethi samt

l)



TABELL 9

24

cal Office Banlc of samt

l)
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1963 1965 1966

Exp 86 81 101 102 102

77 104 100 98
Hudar och skinn 98 102 99 102

Imp 99 98 99 103

Terms of 90 82 103 99
(Bytesförhållandet)

Källa: onal al Statistics, augusti 1967"
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1961 1963 1964 1965
Första halvåret
1965' 1966

-29.,,0
Export (f .. o .. b.. ) 195,6 223,3 263,1 291,7 198,5 169,4

(c .. i .. f .. )

balansen -27,2 -50,3 -44,6 -84,0 27,4 -19,0
Hesor och transporter 3,3 -7,8 5,2 6,G 7,5 2,6

Inlwm.ster på investe-
i utlandet

(netto) -18,4 ,8 ,4· ,5 ,0 -9,9
Statliga
(netto) ° 18,3 12,3 ,4 2,8 1,8,
Övriga (netto)

Bytesbalansen 25,5 -29,0

Privata (netto)

Offentliga (netto)
,0

22,8
,4

15,1

3,4
16,4

Privata (netto)

Offentliga (netto)

40,8

9,3

26,4

45,4

4,1

30,4

(netto)

)

~8a:nk of
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TABEJJL

Första planen
(verkligt utfall)

Andra planen
(planerat utfall)

liIilj" Eth.. ;,p
-1
)0 lili.lj" Eth.. $. el

/"

,Jordbruk, skogsbruk
och fiske 109,8 13,1 363,0 21,4

GrtlvverksarrJhet, kraft
och industri 9,8 19,0 455,3 26,8

Transport, kommunikationer
saInt byggnadsverksamhet 287,3 34,2 325,4 19,2

Sociala tjänster inkl ..
t j 39,0 4,6 120,8 '7,1

etc .. 206,8 24,6 250,0 14,7

Övrigt

Total t 100,0 1,,696,0 100,0

Källor: Second Pive-Yea;' Development Plan samt Ethiopia - 1966
XIV consultatiol., HiIF 1967"
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TABELL

av

(J'ililj ener etiopiska dollar i löpande priser)

8~ Inkomst frän utländska investeringar; netto

1..585

431

1 .. 153

300

740

1,,040

113

67

6)

(1-2)

sparan.deg;a.pet (3'7.. Det inhemska

3~

4.. Offentligt monetärt inhemskt

5 .. Privat IImone tärtl! sparande

610 Inhemskt "monetärtll bruttosp21,rande (4 + 5)

le Inhemska bruttoinvest

2.. Investeringar (=sparande) in na-tura

vnJ~~~..vdet; netto

9 Det nationella sparandeRa~e~

balffilsen (7 + 8)
10.. Det

::::: UIlderskottet i bytes-
180

11 .. Lån från utlfuldet; netto

.. Kapitalflödet; netto (10 + Il)

170

285

13.. Ökning i "~<:l''''C>'''erven S2JTIt

netto (12 - 9)
and omissions";

105

- ~.. :[ o:a 1 $ $1; a __w"'_'_$_h_~_._"e " '_'"'_'_'_' __

Källa: The Econon~ of 196'7.,
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