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FÖRORD

Den följande översikten över Sudans ekonomi har utförts av
pol mag Bertil Od~n, l:e byråsekreterare vid SIDA:s avdel~·

ning för finansiellt bistånd.

studien, som ingår i en serie liknande arbeten som utförts
på SIDA och bl a tagit upp Etiopiens, Kenyas och Tanzanias
ekonomi, har välvilligt ställts till förfogande för publi
cering på begäran av Nordiska Afrikainstitutet, som härmed
vill uttryoka sitt tack till författaren.
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SUDAN

GrundläGGande data

~ 2,5 milj km
2

BefolkninG: 14,4 nulj inv

BefolkninGsökninG: ca 2,8 %per år

Valuta: 1 sud~esiskt pund (LS) = 100 piaster ~ 14,92 kr

BNPLinv: ca 500 kr
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1 '" ALLMÄN BAKGRUND

a) Landet

Su~an är Afrikas största land, med en yta av ca 2,5 miljoner
km (:::: 5,5 ggr Sverige). Det gränsar i norr till Egypten och
Libyen, i väster till Tchad och Centralafrikanska republiken,
i söder till Kongo-Kinshasa~ Uganda oDh Kenya samt i öster till
Etiopien och Röda havet Q

Administrativt är landet indelat i nio provinser: Norra Pro
vinsen, Kassala, KhartoUIu, Darfur, Kordofan, Blå Nilen, Övre
Ihlen, Bahr el Ghazal och Equatoriao De sex första provinserna
kallas ofta nordprovinserna, de tre sista Sydprovinserna.
Huvudstad: Khartoum (ca 170 000 inv~).

Med en grov generalisering kan Sudan vegetationsmässigt indelas
i tre regioner: ett öken- och halvökenområde i norr, ett savru1n
bälte i mitten och ett sydligt område med trop)'sk växtlighet
och vissa sumpområdeno Växtlighet ooh odling förekommer i första
hand i närheten av Nilen och dess många tillflöden ~öder ifrån.

b) Folket

Sudans folkmängd berälcnas vara 14,4 milj och tillväxa med ca
2,8 prooent per åro Etniskt är Sudan synnerligen splittrat och
består av hundratals olika folk och folkgrupper. I norr bor bl a
araber, nubier, beje"~? fur-, nuba·~ och bertafolken. I söder
bl a niloter, nilohamiter och bantuo Befolkningen i no~r är
vanligen arabiserad och muh8IillUedanero Det vanligaste språket
är arabiskao I söder (.r'J'; .:':' -~)c)::'uJJrrlill6'-n a7 J':Fl:-'tna o~h dlri
miste-r. De är ofta orienterade mot stwllfränder i de angränsande
länderna och talar stamspråk, De få högt utbildade i söder
talar oftare engelska äl1 arabiska, de ledande i norr talar
arabiska bättre än eng:31sb::\o

1955-56 gjordes en folkräkningo 4 procent av invånarna bodde
då i de åtta största städernao I dag beräknas S8IJlli1a städer ha
ca 8 procent av totalbefolkningeno En urbaniseringsprocess på
går alltsåe I/len fortfarande beräknas 15 procent av sudaneserna
vara nomader och ännu fler vara I!deltic1snomader!l,. Den bofasta
befolkningen iir koncentrerad till floddalarna och en del bör
diga områden i va3tra, södra och sydöstra delarna av landet.
Ökenregionerna i nordviist onh nordöst är så gott som folktomma$

c) oli tiska

Sudans moderna historia börjar 1821 då landet erövrades av
Egy-pten och blev en del av det ottomanska imperiet. Under 1880
talet ledde Munaruaed Aluued ett nationellt uppror mot den fräln
mande dominru1sen o 1885 intog han K.hartoum och bildade en totali
tär, teokratisk regim~ 1897-98 återerövrade engelsmännen och
egyptierna SudaJ1 c 1899 blev Sudan angla-egyptiskt s 11: condomi
nium" I mitten av 1920,",talet drev engelsmännen ut egyptierna
och styrde sj älva~ Ett dr.ygt onde senare ingicks ett nytt
brittiskt-egyptiskt alliansavtaL Några år efter andra världs
kriget bröts ånyo alliansen mellon Englruld och Egypten men
1953 undertec1mades ett nytt brittiskt-egyptiskt avtal som gav
Sudan en övergångskonstitution och inre självstyrelse.
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Den 1 januari 1956 blev landet Bjälvständigt och str!jl.x där-
efter anslöt det sig till Arabförbundet, Premiärminister var
lsmael el-Azhari. 1958 tog general Ibrahim Abboud makten och
inrättade en mib.tärdiktatur, som i sin tur störtades 1964. Han
ersattes av ett femmarmaråd med el-Azhari som ordförande och en
interimsregering bildades med uppgift att förbereda allmänna vctl.
Vcc.len hölls i april och 1965 och blev en överväldigande .
seger för det konservativa artiet och Nationali~Unionist

Party. l den koalitionsregering, som bildades av dessa bäda
partier, blev I\1uhammed premiärminister.

I juni 1966 splittrades arti.et och en ny premiärminister,
Sadiq el-Ivlahdi, kom till makten. DC;l1ne är brorson till imamen
El Hadi El Uahdi, fram till splittringen ledare :för UMHA
partiet, därefter ledare för partiets konservativa falangg
Under regeringen Sadiq el-l'lIahdi påbörj ades en sanering av Sudans
finanser? en långf:JH(JGig planering, en förbättring och decentl'a
lisering av förvaltningen och ett försök att lösa sydprovinser-
nas problem. I slutet 1967 föll dock Sadiq el-Mahdi i en
förtroende omröstning. blev åter premiärminister i en
koalitionsregering.

l enlighet med Sudans tillfälliga författning skulle en be
stående författning vara fastställd senast under februari 1968.
Den konstituerande församlingen som arbetat lUed att slutföra
förberedelsearbetet upplöstes dock under februari pga inre o-
enighet. I april 1 genomfördes nya val i vj_lka regerings-
partierna stärkte sin position" I juni ombildades regeringen,
fortfarande med Mahgoub som premiärminister. Regeringspartierna
är artiets konservativa fraktion, under ledning av imamen,
och Democratic Unionist Party samt Southern Front, ett syd
sudanskt parti.

I slutet av maj 1969 övertogs makten ay en militärregering.
Ledare för det nyetablerade revolutionsrådet är generalmajor
J aafar el Mouniri. Som premiärminister fungerar Abu Ba11r
Awadallah.

Enligt deklaratj_oner i 8=::tmband msd maktövertagandet ämnar den
nya regimen skap [:1. ett sudanesiskt socialistiskt system och inom
ramen för ett enhetsparti förena de olika grupperna i samhället.
Den nya regeringen synes här som i andrcc fall ha president
Nassers Egypten som förebild.

d) ..?ydsuda~_

Under koloni8>1tiden administrerade br:i.tterna sydprovinserna
separat. 1947 ändrades denna politj_k och försök gjordes att i
stället integrera s:ld·- och nordprovinserna med målet att de
efter en frarntida sj älvständighet sImIle fungera som en enhet

I norr tog självständighetssträyandena fart" I januari 1954 fick
Sudan inre självstyrelse. 1955 gjorde vissa militära förband i
söder myteri. Ett motiv var protest mot den dominans ay nord
provinserna som man ansåg S101110 bli resultatet ay landets själv
ständighet De militära myteristerna blev kärnan i den syd~

sudanesiska frihetsrörelse som uppstod mot Khartoum-regeringen.
Den fick narnnet (madisprå.kets ord för ormgift), och
arbetade från baser såväl inom landet som frän grannländerna
Även andra politiska partier och självständighetsrörelser upp-
stod så småningom, i landet eller som exilorganisatio-
ner, med ökat inflytande eller självständighet för Sydsudan på
programmet.

Under general Abbouds milit
som ett militärt problem.
guerillastrider i området

betr3~tades Sydsudan
pågick betydande

val som hölls 1965 kunde
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inte genomföras i sydprovinserna på grLJ.nd av det oroliga poli
tiska läget. Efter en konferens där vissa sydpartier deltog
nåddes en uppgörelse, som bl a placerade några sydsudaneser i
regeringen. Valen 1968 genomfördes även :i sydprovinserna, ehuru
med mycket lågt deltagande. Två representanter för Southern
Front, ett sydparti , är medlelmnar av den nuvarande regeringeno

Ett antal partier i sydprovinserna försöker att inom ramen för
det politiska system som existerar får igenom sina synpunkter
på de grundläggande problem som fortfarande i:ir olösta: Landet
har fortfarande ingen konstitution. lTordsidan vill göra Sudan
till en islamisk stat med arabiska som enda officiella språk.
De sydsudanska partierna önskar en mer decentraliserad, helst
federativ stat, icke~islamisk med engelska so~ andra officiella
språk. De viktigaste av de sydsudan,ska partier som arbetar inom
landet är den ovan nänm.da Southern l~ront samt Sudan African Na-
tional Union, SANU, vars ledare William mördades i lllaj 1968.

I exil förekommer ett antal p tiska rörelser, vanligtvis med
Iller radikala program än de inhemska partierna, inkluderande
Sydsudans självständighet. Det viktigaste partiet är Azania
Liberation Front, som är den polj.tiska ledningen av guerilla
rörelsen Anya-Nya.,

Guerillastriderna i Sydsudan b.ar forts8-tt. Deras omfattning är
emellertid svårt att tillförlitliga uppgifter om~ Information-
en om det aktuella politiska och ekonom.iska läget i denna del av
landet är sparsam .. Ulldantagstillstånd råder i de tre sydpro
vinserna.

Den i maj 1969 tillträdande regimen har framllålli t att den skall
söka lösa konflikten med politiska och fredliga medel men har
understruki t att lösningen lIu'iste vara baserad på tanken om ett
enat Sudan.

e) olitiken

Fram till sexdagarskriget i juni '1967 mellan Israel och arab
staterna kunde Suclans utrikespolitik i korthet karaktäriseras
som moderat med relativt goda förbindelser både med USA, Väst
europa och kommunist1i:.ilderna 9 Inom arabvärlden tillhörde landet
de mer återhållsamma i de utrikespolitiska ställningstagandena.
Relationerna till de afrikanska grarmländerna har tidvis vari t
ansträngda, bl fJ på av de sydsudanska flyktingarnas verk-
samhet i dessa.

Under och efter sexdagarskriget förändrades politiken. Sudan
intog en mycket skarp anti-israelisk hållning som kombinerades
med en antivästatti tycL Detta resulterade i att de diplomatiska
förbindelserna mellan Sudan och USA, Storbritannien och Väst-
tyskland bröts Under 1968 åt ogs förbindelserna med Stor-
britannien"

Relationerna med de östeuropeiska staterna
unionen har intensifierats sedan seJ,.uCJ-g,ctI'ö
östeuropeiska handels- och biståndsdele
besökt Sudan,

inklusive Sovjet
Ett flertal

oner har sedan dess

Denna politik har terligare accentuerats 8.V den nya mili tär-
re från 1969/ äyen om den framllålli t att den kOInrner
att behandla öst och väst lj.lm och 8.tt huvudintresset för den
är att Sudans intressen hävdas.
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2. DEN EKONOMISKA STRUKTURillJ

Sudans ekonomi är helt dominerad av jordbruket, som står för
55 procent av den totala produktionen och så gott som all ex
port. BlifP-utvecklingen är därför i väsentlig~grad beroende på
skördeutfallet. Statistiken är mycket bristfällig. Ekonomin
kan delas upp i två sektorer - den traditionella (självhushålls
~ektorn) och den moderna~ I nationalräkenskaperna rill~nar man
med en scbablonmässig tillväxtsiffra för den traditionella sek
torn (3,3-procent i fasta priser) oavsett den faktiska utveck
lingen. E:t:tersom den tracUtionella sektorn artses bidra med näs
tan hälften av BNP kan den ffiltagna produktionsförändringen ligga
långt ifrån den falrtiska. De uppgifter som existerar om BIfF-ut
vecklingen bör alltså användas med stor försiktighet när det
gäller att dra slutsatser •.

Enligt officiella uppgifter har emellertid den årliga HJP-ökning
en tillder perioden 1961/62 - 1966/67 varit 4,3 procent, räkna~ i
fasta priser. I den tio~rsplan som omfattar perioden 1961/62 
1970/71 skulle tillväxttakten vara 4,8 procent per år., Den fal~

tioka och planerade per capitainkomstökningen bar varit 1,5 och
1,9 procent per år I det tal i januari 1969 med vilket den
~udanesiske finans~Lnistern introducerade budgeten för 1968/69
angav han landets Bl'fP till 489 milj sudanesiska pund (1S) ( =:

ea 7,3 miljarder kr/ 1 I,S =: 14,92 skri ) i 1964/65 års priser.
Detta skulle innebära en ökning av BNP med 7 procent jämfört
med året före. Per capitaöbiingen skulle därmed vara cirka 4
prooent detta år och per capitainkomsten uppgå till ca 34 1S
( ~ drygt 500 skr).

Jcrdbrukssektorn står för omkring 55 procent av BNP, industri
sektor.n Iör ca 12 procent., Resten av BNP utgörs av trmlsporter,
distribution, administration samt övriga privata och offentliga
tjänster.,

En mycket snabb ekonomisk tillväxt skedde under 1961/62 beroende
på en utomordentlig bUDullsskörd. Sedan följde tre år med sämre
skördar och därav följande låg tillväxttORt. Särskilt 1963/64
gav dåligt skörderes~ltat, med en kraftig investeringsminskning
året därpå som följd. Sedml dess har tillväxttakten varit om
kring 5 prooent per år i fo.sta priser som resultat av goda
bomullsskördar och tidigare investeringar. Budgetåret 1967/68
har givit en minst lika god skörd som 1961/62, vilket satt spår
i BlJP-stati tis ".U>''''""e

a) ord bruk

Jordbruksproduktionen ökade snabbt under 1950-talet lllen i mitten
av 1960-talet [)c1es takten betydligt • Tillväxttakten beräknas
då ha varit endast 2 procent om t. Det bör ekas att jord-
bruksstatistiken liksom nästan all sudanesisk statistik är
ofullständig.

SUdrul står visser
onen, men lmlaet

läDmar onll~ring en
Bomullen odlas

Den domineraden jordbruksprodukten är ...;.....---..
för mindre än 2 procent av

konoentrerar sig bomull och
tre edel av världsproduktionen av denna
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till övervägande del på konstbevattnade jordar. Skördens storlek
varierar kraftigt mellan åren o Säsongen 1961/62 med perfekta
väderleksförhållanden togs den dittills största skörden - 1 9 1
miljoner balar, 1963/64 var skörden så liten som 0 7 5 miljoner
balar bl a på grund av att växtsjukdomar härjadec Säsongen 1967/
68 beräknas har givit en ny rekorelskörd omkring 1 7 2 milj oner
balar.

De offentliga bomullsodlingarna dominerar och står för 4/5 av
den totala produktionen" Ilet största konstbevattnade området är
Gezira söder om Khartoum mellan Vi ta och Blå IHlen. Det produ
cerar omkring 2/3 av all bomull i Sudan"

Den med bomull odlade ytan har vari t omkring !~OO 000 hektar
under de senaste åren. Skörden per ytenhet har ökat. I Gezira
området har den mer än förduiJblats mellan 1963/64 och 1967/68 ..
(1963/64 var dock som nämnts ett dåligt år)Q

Sparmmålsproduktionen har ökat långsamt sedan 1962/63 med undan.-
tag för en liten nedgång 1966/67 och en relativt snabb uppgång
1967/68 4 Viktigaste Spffi"lunålssorter är durra, hirs och vete. En
minskning av den odlade ytan har skett, framför allt i sydpro
vinserna Bahr El Ghazal och Equatoria på grund av det där på
gående guerillakriget. Spanmr,ålen används huvudsakligen i inhemsk
konsumtion~ Jordnötsprodcl~tionenhar ökat med i genomsnitt om
kring 10 procent per år sedan 1961/620 En kraftig nedgång (-12/~)
skedde dock säsongen 1967/689 bl a på grund av att odlingsarealen
minskades S',11 en följd av fallande exportprisera Se§.Qill.odlingen
har legat på i stort s ett oförändrad nivfL Produktionen ay gwmni.
arabicum har varit ungefär oförändrad sedan 1965/66. Enligt
mycket osäJ;:ra uppgifter skall boskapsproduktionen ha ökat med
3 9 5 - 4,5 procent per år de senast~årenn

Den tioåriga (1961/62 .. 1970/71) utvecklingsplanen betonar starkt
j ordbrukssektorn, speciellt IWllstbevattningsproj eld. Under de
första sex åren (-10701967) har 76,6 miljoner LS ( ~ ca 1 140
milj kr ) gått till jordbruJwt, d v s om1cring 40 procent av de
totala utvecklingfmt C:CTl2.." 85 procent av jordbru.ksinveste,~

ringarna har skett i form av konstbevattningsanläggningar , 5 pro··
centh2.r gått tilllandbygdens vattenförsörjn:Lne;o' De största
irrigationsprojekten är Roseires-reservoaren, som blev färdig
1966,00h Khasm el Girba-})roj Gletet, genomfört 1968 i regionen
mellan Vi ta och Blå Nilen o För att vattnet i Roseires-c1a,mmen
skall utnyttjas effektivt fordras att ytterligare Olnråden läggs
under konstbevattningo Regeringen as i detta sammanhang på
det s k Rahad-projektet, Detta som har diskuterats i flera år,
skulle vara mycket om.fatt"mde och utnyttja vattnet i Roseires
dammen.

En väsentlig del av konstbevattningen har sedan början av 1950
talet skett i form av privata pwnpproj eld. Dessa har emellertid
under de senaste åren haft svåra problem ·ciid lönsamheten t
på grund av de sjunkcJnde bOlJlullspri::-Jerna i förening med bristande
effel~tivi tet samt kon1curren::-Jen från Gezira Board Regeringen har
av dessa och andl'a skäl ändrat sh1 tidigare politik som gått ut
på att uppmlwtra privata proj ekt" Osäkerheten om proj ektens fram
tid har ookså hindrat nödvändiga förbättringar. 1968 beslöt rege

att de konstbesvattnade , privata bomulllsocllingarna skall
inlÖFas av staten En ny st institution skall driva projek-
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ten tills de kon omorganiseras till kooperativer.

Enligt Världsbanken är förutsättningarna för en snabbare ök
ning av jordbrW~sproduktionenoch jordbruksexporten goda.
Motiveringen är att det fin~s stora outnyttjade landområden
där j ordens kvali tet tillsciJllIllans med naturlig nederbörd eller
konstbevattning ger möjlighet till nyodlingar. på exportsidan
fimlS problemet att prisutvecklingen är osäker. En annan flask
hals är transporterna ( Se särskilt avsnitt).

Ett av de områden som bäst lWJpur sig för jordbruk är Central
Clay Plan söder om Khartown o Där finns redan åtskilliga konst
bevattningsprojekt,men delar av högslätten erhåller också regn
i sådan utsträckning att odling är möjlig utan konstbevattning.

Sudan lider akut brist på bl a jordbrukstelmiker och agronomer.
Ett berillcnat behov på över 2 000 sådana under perioden 1966
1967 motsvaras bara av 320 tekniskt utbildade, förutsatt att
nuvarande utbildningskapacitet utnyttjas. En erhållen kredit
från IDA avses finansiera ytterligare ett antal utbildningsan
stalter för jordbruket.

Vattenförsörjningen på landsbygden har prioriterats i allt
större utsträcb1ing av myndigheterna. I den ursprungliga tio
årsplanen beräknades utgifterna för detta ändamål bli ca 2
prooent av de totala utvecklingsutgifterna under perioden.
Under de senaste budgetåren har anslagen till vattenförsörj
ningen stigit till omlLring 10 prooent av de totala utveoklings
anslagen. För att öka effektivi teten och förbättra koordineL'ing
en av vattenförsörjningsåtgärderna ombildades en departements
avdelning år 1966 till ett statligt företag: Rural Vlater and
Development Corporation.

b) Industri

300 000 personer - 2 procent av befolkningen - var 1964 syssel
satta utanför jordbrukssektorn. 120 000 var statsanställda,
55 000 arbetade inom byggnadssektorn, omlcring 25 000 i den
egentliga industrin och cirka 1 000 i gruvindustrin. ProdWctions
värdet i olika sek~'orer var 1965/66:
Egentlig industri 13 milj LS
Hantverk 13 milj LS
Byggnadsverksamhet 26 mil LS

TOTA:LT 52 milj LS

Den egentliga industrisektorn består av 8n statlig och en
vat del. Den statliga leds av Industrial Development Corporation
Den består av 9 företag med orr~ring 4 500 anställda. Den privata
delen består av omkring 600 företag, de flesta små, men även
några få stora med över 500 anställda

De flesta statliga industrier har hittills givit dåliga prodWc-
tionsresultat, bl a orsakade av planering och företagsled-
ning s8Jnt bristande råvarutilllgångar. Under de närmaste fem
åren kan man räkna med att terligare tre statliga företag
startar: en sockerfab:cHc, ett garveri och en konstgödselfabrik@
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Den privata industrin hade en investeringsboom. 1963/64 men har
aedan dämpat sin inveifwringstakt betydligt på Grund av regering
ens åtgärder. Det politiska instabila läget har också minskat
det privata invest e:ringsil1'tresBQt •

Möjligheten att banker och privata bomullsodlingar s1.l.111e natio
nalisoras liksom en alltför snabb IIsu danisering ll av många före
tag har också bidragit till att minska den privata invest~L",J..l1F;b

vilj on. Till dOSSQ negativa faktorer kommer brist på utbildad
arbetskraft, dyr energi ooh C:åliga kOmlmJ.nikationer. 1968 beslöts
att minst 75% av bankernas kEq):t tal skall vara i sudansk ägo ..
Om och hur snabbt detta beslut kan genomföras är oklart.

För att uppElUntra privata investeringar antogs 1967 en "Organi
zation and Promotion of Industrial Investment ActIf. Denna ger
fördelar till företag som uppfyller vissa krav: de skall vara
försvo.rs- eller strategiskt viktigo.? använda lokalt råmaterial,
ge många arbetstillfällen till sudaneser eller stort utländskt
valutatillskott.

De förmåner som erbjuds är bl a fem års skattefrihet med ytter
ligare fem års halv skattefrihet för företo..g med mer än 1 miljon
LS eget kapital. Vidare tullfrihet för importerad utrustning,
reducerade tullar för importerat råmaterial, reducerade eltarif
fer och frakttaxor, skydd m.ot konkurrens utifrån och garantier
för repatriering av lw.pi tal och vinst.

c)

Järnvägarna är de viktigaste transportmedlet. De står för 80
procent av all godstrafik och 60 ;-rocent av persontrafiken. De
driYs av det statliga Sudan RC'.ilways. Den enda året om funger8..n~

de förbindelsen mellan Khartown och landets hamnstad, Port Sudan,
är järnvägen~

Järnvägstrafiken sköts mycket dåligt, vilket får konsekvenser
bl a för utrikeshandeln. ortvaror kommer inte till Port Sudan
i tid för att skeppas vidare. Importvarorna tvingas lagras i
stora mängder i stället för att chstrtbueras. I mars 1963 beräk
nades tre månaders import ligga i Port Sudan i väntan på vidare
befordran. Det gällde bl a så viktiga varor som reservdelar,
nya maskiner och konstgödsel. Exportörerna drabbas, efteilmom de
inte kan hålla leveranstiderna. Producenterna inne t landet får
sämre priser.

Under budgetåret 1967/68 uppgick antalet tonkm/män till omkring
170 milj. Tidigare har motsvarande genomsnittssiffra aldrig
vari t lEi.gre än 198 milj ton, 1963/64 var den 249 milj och kapa
eiteten vid effektivt utnyttj fmde beräknas till omkring 300 milj
t Förutom speciella orsaker till järnvägarnas ineffek-
t j_vi tet finns det flera : ineffektiv service, dålig
organisation och kontroll av driften, dålig arbetsledning och
bristande långtic3splaneI'ing

Under 1968 vidtog re åtgärder för att förbättra
si tuationen, bl a SkE1-11 orgal1isationen förbaittras och ett ut-
vecklingsprogrlliu upp
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Landsvägsnätet är rudimentärt. Utanför städerna finns i hela
landet inte mer än 400 km belagda vägar. I övrigt förekommer
bara icke-belagda vägar som Villl1igtvis är ofrrunkomliga under
delar av året o Den sandväg som går mellan EJ:18,rtoUlll och Port
Sudan är t ex vanligtvis ofrarill~omlig juli-september. 1966 falLnS
det 21 000 personbilar, 18 000 lastbilar och 1 800 bussar i
landet, varav många i synnerligen dålig kondition. Totalt går
det omkring 350 invånare per fordon i Sudan. Motsvarande siffra
för Tanzania är ca 190 och för Kenya ca 100. Tioårsplanen av
sätter endast 1 procent av de totala investeringarna för att
bygga vägar, broar c0h färjor.

En del av transporterna sker ookså på floderna" Dessa sköts
av Sudan Railways och har de senaste åren gått med förlust"
Någon utredning om vad som blir mest ekonomiskt lönsrunt - flod
trafil{en eller landvägstrafil~ och järnvägstrafik har inte ut
förts.

Fl~etrafiken drivs av Sudan Airways. Regeringens önskan är att
bygga ut flygflottan, ge IVlartoums flygplats internationell
standard och förbättra do lokala flygplatserna.

Elkraftsförsörjningen är dåligt utvecklad.. 90 procent av be
foll~ingen lever på lillldsbygden utilll tillgång till elektricitet.
Av landets 68 städer il:1' 19 - med 6 procent av befollmingen 
försörjda med elektricitet. En Central Electricity and Water
Corporation leder genomförandet av ett elkraftsprogram (196 6/67
- 1972/73) som del"vis finansieras av Världsbanken. Programmets
huvuddel består aven kraftstation vid Roseires-damrllen~

d)

Skolsystemet består av fyraåriga grund-, mellan- och högstadie
skolor samt olika former av högre utbildning. Under femårspla
nen 1962/63 - 1967/68 ök"), 1e antalet studerande på respektive
stadier med 52, 66, och 75 procent. Den del av åldersgruppen
på grundskolestadiet som fick åtnjuta skolgång ökade därmed från
26 till 30 procent. på mellcmstadiet var ökningen 4,9 till 6,4
procent, på högstadiet 2 till 2,4 procent ooh för högre studier
0,7 till 1,0 prooent.

Regeringen planerar att andelen 1972 för de tre första grupperna
skall vara 40,9 och 3,7 procent* Detta fordrar att statsutgifter
na för skolutbildning ökar med 55 procent mellan 1967 och 1972"

En undersökning om beräknat behov av och tillgång på högt ut
bildad arbetskraft genorruördes 1967. Enligt denna skulle det
med nuvarande utbildningsresurser 1971 saln1as 1 000 universi
tetsutbildade personer ( = 18 procent av behovet) ooh 4 850
personer på mellannivå ( = 62 procent av behovet). Bristerna
är koncentrerade t j_Il tekniska och naturvetenskapliga poster,
inklusive agronomer, ingenjörer ooh lärare i naturventenskapliga

Däremot konmer det vid samma tidpwlkt, om ändringar
vidtas, att finnn8 för utbildade med universitetsstudier
i hUllanistiska och samhällsvetenskapliga änmen@
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e) Finanspolitik

Sudan har tre olika budgetar: Den statliga driftsbudgeten, bud
geten för de statliga korporationerna (Sudan Railways, Sudan
Airways, Industrial Development Corporation, Cotton Boards etc)
och utvecklingsbudgeten~ Överskottet på de två förstnämnda går
till finansiering av den sistnä~lda.

Lriftsbudgetens utgifter har ökat med 50 proeent på sex år. Sär
skilt snabb har ökningen 1966/67, i hög grad beroende på ökade
försvarsutgifter. I 1968/69 års budget uppgår utgifterna till
100 milj LS, en ökning av 10 procent, i första hand beroende på
ökade löner till de statsanställda. Största posterna är för
svarskostnader, ca 20 procent, och utbildning, ca 12 procent.
Budgetöverskottet 1967/68 utgjorde omkring 10 milj LS.

De statli a företa en sammantagna gav 1962/63 en betydande vinst
men har sedan 1964 65 gått med förlust. Budgetåret 1967/68 är
totala nettoresultatet ånyo positivt. Tyngst bland företagen
väger Sudan Railways och Gezira Board. Den dominerande delen av
de statliga företagens investeringar sker över utvecklingsbud
geten. Sudan Railways är det största sorgebarnet medan de andra
företagen, inkl Gezira Board, den senaste tiden har visat tecken
på att ge bättre resultat.

Utvecklingsbudgetens utgifter var störst budgetåret 1963/64,
sedan dess har de sjunlcit beroende på att vissa stora konstbe
vattningsprojekt färdigställts Under de senaste två åren har
1/3 av utvecklingsutgifterna gått till jordbrukssektorn, 22
procent till transportsektorn (järnvägsinvesteringar), 12 pro
c~nt till industrin, 11 procent till elkraft och 8 procent till
utbildning"

Finansieringen av utvecklingsutgifterna h8x skett med offentligt
sparande, utländska lån ooh gåvor samt med hjälp av budgetunder
skott. Det offentliga sparandet minskade från 26 milj LS 1962/
63 till ett negativt sparande 1966/67. En betydande förbättring
har skett 1967/68. Den utländska finansieringen står för ej:.

allt större del av det totala beloppet, 1967/68 näst~~ 60 %.

Statsinkomsterna ökade fram till 1966/67 med i genomsnitt 2,5
procent per år. 1967/68 var ökningen så stor som 18,5 procent,
enligt preliminära siffror. ytterligare inlcomstökningar anses
kunna åstadkommas med hjälp aven effektivare skatteadministra
tion. Indirekta skatter, import- och exportavgifter samt vinst
i det statliga sockermonopolet har de senaste åren givit över
70 prooent av budgetinkomsterna.

f)

Som ett resultat av det stabiliseringsprogram som introducera
des på hösten 1966 i saruarbete med I~W har den tidigare kraftiga
kreditexpansionen dämpats. Penlingmängden ökade budgetåret 1966/
67 med 9 procent mot 19 prooent året dessförinnfID ooh en genom
snittlig ölcning av 13 prooent 1961/62 1965/66

De kraftiga budgetunderskotten liksom dåliga resultatet vissa år
i de offentliga företagen (framför allt Gezira Board) har
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finansierats via centralban..ken, Bank of Sudan. Krediterna till
den privata sektorn har växlat i storlek" med aktivitetsnivån
inom sektorn, fraLuör allt när det gäller utrikeshandeln.
AffärsbankeITIas utestående krediter till den privata sektorn
var 50 milj IJS i juni 1963, 52 milj LS i juni 1967. 80 - 90
procent av lånen är kortfristiga. Under 1967 ökade utlåningen
till den privata sektorn kraftigt.

Stabilise:2: ngsprogrammet ? vars huvudpunkter var att öka de hår
da importrestriktionerna och dämpa kreditexpansionen, var för
utsättningen för att l ®.-ndet skulle få stand by-krediter från IMF.
En förstjiJ, sådan på 28,5 milj dollar erhölls på hösten 1966, en
andra på 10 milj dollar ett år senare och en tredje kredit på
12 milj dc:l1ar i december 1968. Efter den engelska punddeval
veringen i november 1967 - som Sudan inte följde - beslöt re
regringen i Khartoum att ge särskilda lågriintelån (3 procent)
för att täcka förluster för exportörer i samband med devalve
ringen o Vissa låga exportavgifter på jordbruksprodukter infördes
i mars 1968 för att finansiera de särskilda lånen.

I Sudan finns tre specialiserade banker: En jordbrrksbank, en
industri bank och en husbyggnadsbank. Jordbruksbanken bildades
1959 och :Länmar vanligtvis korta lån, till största delen till
privata och kooperativa bomullsodlare. Industribanken startades
1962 och lämnar lån och tekniskt bistånd till privata industrier ..
Verksanihe-ten hittills har skett i liten skala och med måttligt
goda resultat< Husbyggnadsbanken, som startades 1967, skall
sprida sina lån så att lägre inkomsttagare som vill bygga egna
hus får merparten o

g)

Något konsumentprisindex existerar inte. Däremot beräknar stati
stikdepar-cementet ett leV11ac1skostnadsindex för regeringstjänste
män. Detta :mdex anses inte särskil t tillförlitligt, men ger
kanske en grJv bild av prisutvecklingen i städerna. För lägre
tjänstern\n har levnadskostnaderna enligt detta index ökat med
22 procent rnder perioden 1961 till 1967, med en minskning 1965
och en kraftig ökning (+ 12 procent) 1967.

Sudans betalningsbalans har visat underskott de senaste sju
åren o Det ut. :sta underskottet hittills inföll 1963/64 - 21 ~ 1
milj LS. Sodan dess har minusposten varierat mellan 6 och 9 milj
LS. Bytec;;)alansens underskott har varit större Toppen inföll
1963/64 med 36,5 milj LS Sedan dess har det minskat och var
1966/67 17 9 5 milj LS Uttryckt i procent av den synliga och osyn
liga expo) ten ~.Lar underskottet sjunkit från 39 till 21 procent
Utvecklingen har inneburit en allt hårdare press på den sudane
siska valuta:::eserven, som minskat från 50, 9 milj LS i juni 1967
till 17 9 4- milj LS i jlmi 1968~ De utländska nettotillgångarna
var vid denna tidpunli:t inte större än 2 milj LS. Be lJd.J..H.J..HtsD

lans'itveeklingen av tabell 1
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i) Utrikeshandel

Sudans export utgörs till drygt hälften av bomull, till 12 pro
cent av jordnötter och 12 procent av gummi arabicum" Tre pro
dukter står alltså för 3/4 av totalexporten. Den övriga expor
ten består också så gott som uteslutande av jordbruksprodukter"

Bomullsdominansen i exporten har gjort att dennas värde fluk
tuerat kraftigt på grund dels av skördeutfallet, dels av pris
utvecklingen världsmar1rrladen. Mellan säsongerna 1963/64 och
1964/65 sjönk intäkterna från bomullsexporten med 35 procent.
Nästa säsong ökade de med 28 procent. En stabiliseringsfonc1,
Tenant Reserve Full.d , ntartades så tidigt som 1935 för att hjälpa
de bönder som drabbats av prisfall eller extremt dålig skörd.
Den har dock inte fått så stor betydelse SOlU exportstabilisator.

på sikt kommer insatserna för att öka odlingen av andra produk
ter att minska beroendet av bomullspriserna och produktioncnJ."

Importen utgörs till mellan 20 och 25 procent av maskiner och
transportmedel~ Andra viktiga varugrupper är bomullsvaror, te,
järn och ståL Importlicens fordras. Av importen köps 25 procent
av regeringen.

Utrikeshandelns länderfördelning frEungår av tabell 2.

Enligt en prognos över exporten av jordbruksvaror fram till 1973
skall den öka från 70 milj L3 1966/67 till 85 milj LS 1972/73_
I prognosen rälmar man med prisfall de flesta produkter utom
gummi och boskap. Bo,~ullspriserna beräknas sjunka med 15 procent.
Produktionen av ("emull med olika fi berlangder br::'riiknas öka med
mellan 2 och 5 procent per år. Bomullsexporten antas bli extra
hög under 1968 och 1969 genom försälj av nuvarande stora
lager.

Om försäljningen av bomullslagren och nästa års skörd blir
lyckade kan 1968/69 innebära ett förmånligt betalningsbalansre
sultat. Om importen på grund av utvecklingsprogrammen ökar i
snabb takt kan man räkna med ett underskott 1969/70 på omkring
13 milj LS och 1972/73 2>1 milj. Detta är en svår situation
med tEullie på att landet j, stort sett sa1mar valutareserver.

j )

Det offentliga brutt01wpitalet utifrån förclu.bblades nästan mel,.. .
lan 1962/63 och diirpå? då det motsvarade drygt 230 milj kr
De niirmaste åren därefter var det genomsnittliga årliga brutto
kapi talinflödet omlrring 225 milj kro 1967 avbröts biståndsflö
det från US AID. Det hade tidigare motsvarat orDkring 60 milj 1(1'
per år i gåvobis • 1967 var (et offentliga nettobiståndsflödet
från cle inclllStrilö,l1c1erna och internationella Dr

tiOTwrna kronor, enligt DAC$

Skul änsten beräknas öka från omkring 5 liu.lj LS 1967 till 8,5
milj 1973 bara på de nu kontrakterade Det motsvarar 6,5
resp '7? 6 procent av de externa irlkoI!lBterna. Sparandet i Sudan
är mycket litet varför en stor del av utvecklingsinvesteringar
na måste finansieras d lill1 ut Om man till de lån
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som man sedilll mitten av 1967 förhandlat och förhandlar om, kan
skuldtjänsten 1973 beräknas bli 14 milj LS~ motsvarande 13 pro-
cent av de beräknade c ortinkomsterna 6 OILl det årliga inflö-
det av offentligt kapjtal utifrån fram till 1973 uppgår till
omkring 17 milj LS på ungefär SWllina villkor som nu - 10-12 års
amorteringstid och 5 procents ränta - ökar skuldtjänsten till
ornlcring 18 milj Li.3 ( 16 procent). Den snabbt ökande skuldtj änst
en visar att Sudan är i stort behov av förmånligare lånevillkor,
liksom av ett högre inhemskt sparande - både privat och offcnt
ligt. Även med effektivare skattepolitik dröjer det dock lång
tid innan ett ökat inhemskt sparande kommer till stånd.

3. UTVECKLINGSPLANERINGEN

a) Innehållet i tioårsplanen

Sudans tioåriga utvecklingsplan avser perioden 1961/62 - 1970/71.
Den hade fem huvudmålsättningo'r då den presenterades:

1) En väsentlig ölming o,v nationalil~comsten per invånare genom
en tillfredställsnde produktionsökning;

2) En breddning av den ekononiska strukturen;

3) En yäsentligt ölming av exporten ooh produktionen [W import""
substituerade varor}

4) Förbättring av de sociala villkoren inklusiye allmän och tek
nisk undervisning S8Jl1.t skapande [W arbetstillftillen;

5) En relativt stabil prisnivå.

Den första och viktigast8 nålsättningen yar ökningen av natio
nalinkomsten per invånar8. rIan rälmade ned en bofolkningsölming
av 2,8 prooent per år~ d v s en fördubbling på 25 år. Målet i
plan.en var att fyrdubb12 produktionen pö. SamIIla tid. Produktions
ökningen per år skulle under tioårsplan8n behöya vara 5,2 pro
C8nt per år.

Breddandet ay den ekonomiska strukturen skulle sk8 genom diyersi
fiering. Särskilt skulle en satsning ske på industrin och gruv
drift8n. Jordbruket slallle noderniseras, speciellt m8d avsikt
att öka och diyersifiera Gxportprodw~terna. Jordbrukets andel
skulle sjUl~m från 57 procent 1960/61 till 51 procent 1970/71.

Genom att export8n planerades öka med 51 procent lUlder perioden
och importen med endast 20 procent slClllle utrikeshill1deln vara
balanserad vid slutet av planperioden.

b)

Enligt den ursprungliga slullle t o m budgetåret
d y a under de 7 första rrdlj L3 offentliga
ringar ha genomförts Det faktiska utfallet yar ca 225

1967/68,
inyeste

L3,
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d v s pl a:n.mål en för de offentliga investeringarna underskreds
i monetära termer med knappt 8 procent., Under denna period
har dock prishöjningar skett? varför planutfaIlet i reala
termer varit betydligt sämre o Sedan flera år tillbruca har man
dock inte kunnat följ a tioål'splanen, bl a därför att förval t
ningen inte kunnat ar')eta i den takt som skulle erfordrats.
De privata investeJ:'ingarna? som sImlIe uppgå till 40 procent
av de totala} h:, ,> h,ller inte närmat sig de siffror man använt
sig av i planen"

Utvecklingsbudgoten :':".:.c budgetåret 1968/69 balanserar på 49
milj 1S, varav ;jordbrD~ssektorn berä~~as få en tredjedel, in
dustrisektorn j. vid Taening i soc:i.;la och administrativa sektorn
samt kOllllllunikat·· oner:-m i; 'dara ca 1/5. Av det budgetavtal , i
vilket utvecklings presenteras kan utläsas att den
sudanesiska regn __ ute rälmar med att de faktiska utveck-
lingsutgifterna skall ~ver6tiga 30 milj LS.

Utvecklingsbudgetens finaVJ.sj.e:cing 1962/63
av tabell 8.

1967/68 framgår

c)

Redovisningsmässi nEj s tioårsplanen fortfarande, mGn beslut
om offentliga in7N3t8ringa:c till utvecklingsproj eld fattas nu
mera ett år i tagG~ genom den årliga utvecklingsbudgeten.
Världsbanken har sedan 1965 frrJlnhävt behovet aven revide
ring av tioårsplanen eller skapandet aven ny utvecklingsplan.
Den sudanesiska regeringen avsåg att göra en sådan 'revidering,
men brist på kompetent fol~c har gj ort att man tidigare miss
lyckats. Inte heller hade man f:oamgång i försöken att engage
ra utomstående experter.

Världsbanken har ånyo på hösten 1968 begärt att någon form av
plan för den offenL:liga sektorns utvecklingsp:2.~ogramde när
maste fem åren skall göras upp, Vid presentationen av utveck
lingsbudgeten fö" 1968/69 c.eddelade den sudanesiske finans
ministern att I:mn avser att upprätta en sådan plan. Avsikten
är att den skall gär.a från och med budgetåret 1969/70.

4. DEN FRAMTIDA Ti'rVECICIJINGEN

Före Mellersta ö3ter~-kriget i juni 1967 erhöll Sudan, som re-
dan nämnts, väsen-i:;liga b~. från US AID, förutom de lån LIan
fick från industristaterno, i Väst~ och östeuropa. Med nuvaran
de relationer till de västliga lunderna, särskilt USA, är ut
sikterna för gåvor och lån stor skala inte ljusa. Till viss
del kan detta baJ.anccras genom intensivare ekonomiska förbin
delser med socj.aJ.istl.ändern':l"

Minskningen i det sparandet i mitten av 1960-talet
berodde främst på att snabbt ökade statsutgifter inte uppväg
des av motsvarande inkoDststegringar, i sin tur beroende på
otillräcklig på central och lokal nivå a Även
i fortsättningen kommer regeringen att möta en snabb utgifts
ölaning bl a på grund av löneökningar och nödvändiga budget
överskott för att finansiera de investeringar som behöver
göras För att klara inkomstsidwl fordras effektivare skatte
administration? skärpta skatteskalor och ökade inkomster
de offentliga företagen o



14

Kraven på intern finansiell stramhet och svårigheterna att
uppbringa tillräckligt kapital utifrån understryl\:er det starka
behovet av ett genomtänkt OC'~l konsistent program för den offent
liga sektorn" Detta v::,ogram måste självfallet relateras till den
ekonomiska utveckling som kan förutses de närmaste åren. :Ein så
dan värdering skulle placera in Rahad och ffildra utvecklingspro
jekt i sitt rätta perspektiv och ge möjligheter till avvägda
beslut om stDrleken och innehållet i de offentliga investering
arna. på grund av den nuvarande otill::?rodställande planerings
situationen har internationella finansieringsorgffilisationer
svårt att ta ställning till Sudans biståndsbehov"

Om den nuvarande po}ttiken fortsätts är det troligt att det kom
mer att sw(nas utr~ue för en väsentlig ökning av de offentliga
investeringarnaa I så fall bör~ enligt Världsbankon~ t~lgdpunk

ten i de investeringar som fuldå sker ligga på små och snabbt
räntabla konstbevattningsprojekt, utveckling av jordbrw\: base
rade på naturlig bevattning och förbättring av undervisningen i
jordbruksämllen o Men den första uppgiften blir <:ltt få järnvägs
nätet att fungera tillfrodställandeo

utsikterna för betalningsbalansen tyder på fortsatt hård press
på valutareserverna. Under c.e närmaste felll åren kffil exportin
täkterna förväntas växa med 4 procent om året. Denna utveckling
tillsa.mmans med ett inflöde av utlänclskt lcapi tal av samma stor
leksordning och på SOLllua villkor som under de senaste åren
skulle resultera i att sJmldtj änsten växer från 7 till 13 pro
cent av de externa intäkterna 19730 Atgärder för att främja
exporten blir därför av väsentlig betydelsea

Sudan måste sålunda begränsQ f:in utli.indska upplåning på kort
ooh meddellång sikt? försöka erhålla förmånligare villkor' än
hi ttills på de lång:fristigL1 1ånen 1 förbättra utgiftskontrollen
ooh skattepolitiken sant få de offontliga företagen att gå med
vinst" Samtidigt bör utvecklingsutgiftorna hållas inom ramen
för vad man realistiskt kan rru(na med att få från det offentli
ga spar8l1det och långfristiga utländska lån till projekt som
fyller väsontliga behov inklusivo on ökning av exporten"
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Tabell 2..

1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67

Export av varor 87,5 82,2 67,9 74,2 74,7

Import av varor 87,9 104,2 75,1 79,4 82,2

Handelsbalans ~·O, 4 -22,0 -7,2 -5,2 -7,5

Tjänstenetto -15,6 -16,5 -13,7 -13,8 -10,0

Bytesbalans -16,0 -36,5 -20,9 -19,0 -17,5

Långfrittigt privat a) 3,9 2,5 0,2 -1,0
~ "Ccpi talinflöde

Långfristigt offentligt 5,8 10,7 10,7 14,2 11,3
kapital (netto)

Restpost 7,2 0,8 -0,9 ,1 -0,4

Totalt underskott 3?0 21 ,1 8,6 6,7 7,6

q) inkluderat i 5,8 (Långfristigt offentligt kapital, netto)

Källor: Bank of Sudan, Ministry of Finance and Economies, IMF.



Sudans viktigaste handelspartners 1967

(milj LS)

Tabell 3

Import Export

Storbritannien 16,3 VästtyskIand 8,8

Indien 7,9 Italien 8,8

USA 6,5 Indien 6,8

Fokrep. Kina 5,9 Storbritannien 5,8

Japan 4,6 Japan 5,7

Västtyskland 4,2 Nederländerna 4,6

Förenade Arabrep. 3,3 USA 4,6

Italien 3,3 Frankrike 4,0

Frankrike 1,7 Sovjetunionen 3,2

Belgien 1,6 Förenade Al~abrep.. 2,9

Rumänien 1,4 Kina 2,7

(Sverige 0,4) Saudiarabien 2,2

Övriga 24,0 (Sverige 0,2)

Övriga 13,7

Totalt 81,2 Totalt 74,1

Källa: Bank of Sudan



Vikti&a pDster i Sudans utrikeshandel 1967 (milj LS),

Tabell 4

Import E;:g>ort

Transportutrustning 7.123 Bomullsfiber 40 .. 930

Icke-el maskiner 6.896 Gummi arabicum 8 .. 338

Spannmål 6.779 Sesam 6.. 531

Te 3.087 Jordnötter 6.. 509

Olja och oljeproduk- Djurföda 4.137
ter 2.. 976

Järn och stål 2,,846 Levande djur 2.. 083

EL. maskiner 2.827 Hudar och skinn 1.. 447

Metallprodukter 2.424 Övrigt 4 .. 084

Konstgödsel 2.. 089 Totalt 74 .. 059

Övrigt 44.136

Totalt 81.183

Källa: Bank of Sudan



Tabell 5 ..

Externa utestående skulder i utländsk valuta <1/12 1967 '~lj dollar)

EXTEm~A OFFENTLIGA
SKULDER TOTALT

utnyttjade
lån

212,8

utnyttjade
och outnytt
jade lån

290,0

Skulder till privata ut-
ländska borgenärer 9.6 9,6

Obligationer 3,5 3,5
Leverantörskrediter 6 1 2 6,2
Varav från Italien 5,0 5,0
11 II Nederländerna 0,2 0,2
II II Storbritannien 1,° 1,0

Lån från internationella
organisationer 82,3 104,4

IBRD 70,7 91,4
IDA 11,6 13,0

Lån från regeringar 120,9 176,0

Algeriet 2,0 2,0
Tjeckoslovakien 0,9 0,9
VästtyskIand 21,6 24,7
Italien 12,0
Kuwai t 39,5 50,2
Nederländerna 23,9 25,8
Saudi~·Arabien 10,0
Sverige 3,0 6,8
Storbritannien 10,9 12, °
USA 0,4 13,0
Sovjetunionen 11 ,2 11,2
Jugoslavien 7,5 7,5
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1961(62 1962/63 1963(6.4, 1964,/6? 19~/66 .1lt6J5!6.7. 1967/68

1 Fi5r8var och ::;älccrhet .:L1.& 12.6 13 .. 8 14,,6 19 .. 0 23",9, ~
T:in:i.ntrv of Defen3e 7 .. 2 8 .. 7 9,,8 10..8 14,,6 18$2 19 .. 2

:I:i.nistry of Interior 3 .. 8 3.9 4 .. 0 3 .. 8 4 .. 4 5 .. 7 5 .. 7

r; f;oc:i.D.la nektorn -.?h2 1.1." 3 1..?.d ,1,,3 .. 5 15 .. 2 .1§..!.l 18 .. 6,t:::.

ninistr;)T of' i~ducation 4 .. 6 5 .. 3 6.. 1 6.. 5 6 .. 7 5 .. 6

till Univernitetet - 1 .. 7 2.. 5 3,,4) 11 .. 6- -
Jj.nir;t:L~T o:f FeoJ. th 4.3 4,,8 4.. 6 4 .. 4 4.. 9 5 .. 8 5.. 5
;'.,.nL'.;\;r;f of Information and Social
t~~rfrlil~S 1.,0 '1 .. 2 1.. 5 0 .. 9 1 .. 1 1 .. 0 1 .. 1

of Corporation and Labour - - - - - 0.,3 4

'" i~1.:f)nomj. ;3]:as ektorn 15.7 1}Q4 ~ ~ li:i ~ 17 .. 6....

FJ.n:i.strv of Acriculture and Ji'orests 1.,9 4.7 4.. 9 4 .. 0 4 .. 5 5 .. 4 4 0 1

i·:.il1i ~) of Animal Hesources & Rural
·./:J.te1" Development 0.7 0 .. 7 0 .. 8 1 .. 1 1 .. 4 1 .. 6 1.. 9
J':I.J1l.Rt;ry of Conunerce and Supply 0 .. 2 0,,2 0,,2 0 .. 2 0 .. 3 0 .. 12 0 .. 2

of Industry and Mining 0 .. 5 0.,4 0 .. 4 0.,4 0.,.4 0 .. 6 0,,6

j·uus'try of Gom::nunicution 3 .. 8 :>" 1 6,,8 6.. 0 3 .. 6 3 .. 6 3",7

of \'lork:::: 3,,8 4,,1 4 .. 3 2 .. 5 3 .. 5 4 ... 4 3.. 8

Ii.j.niutrv 0:[' Jrricution und Il"l~ .. P .. 1.,8 2 .. 2 2,,3 2 .. 3 2 .. 8 3..,0 3 .. 3

4. Övri~a departement 3 .. 0 3 .. 2 ~ ....h§. -hi --h2. ~

x.J.:LnJ_ 0 of' Foreign J\.:ffairs 0,,8 0.. 8 0,,9 0 .. 9 1 .. 3 1",3 1 .. 2
atrJr of' ,Juatice :3 o.. ,t 0.. 6 0 .. 7 0 .. 7 0 ..8 0 .. 9

o:f Finance 1 .. 9 2,,0 2.. 0 2,,0 2,,4 2.4 2.. 8
S I/f)kal 4.5 3..!IY. __9_,,_Q .1hl 10.. 7 10 .. 2
6 Hi.intor ooh amorteringar .k..2. ,3,..,,5 ~ ~ ~ ~ ,3 .. 1
7.. e 4,,6 5~8 ~ ~ ~ 6 .. 4-

l G 60~8 63~O 72,,8 132,,4 86,,5::.::::.':"~...::;;:: :==.::=::::: ===a ===.t:::::: =====



Tabell 8"

Finansiering av utvecklingsut~ifter (m:Llj LS)

1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68

Offentligt sparande
varav Central Govern-
ment +16,0 +17,8 +10,7 +2,3 -0,6 +9,4
Local Government -2,9 -5,5 -1,6 -0,3 -1,2 -1,0

Offentliga företag +13 ,3 +2,7 -5,3 ~ -0,8 +3,2

26,4 15,0 3,8 2,0 -2,6 11 ,6

utländska lån 8,7 15,8 13,8 17,5 14,2 16,0

Deficit finansiering 6,5 19,0 21,3 16,4 10,6 5,1

Restpost -5,0 -8,3 _

Totala utvecklings-
utgj_fter ~g:!~- ~~!~- ~~!~- ~~:!~ ~3jO ~~l~=

Källa:Id.llistry of Finance and Economics, Bank of Sudan
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Tabell 101ll

I~ustriRrodukt~

1965/66 1966/67 1967 juli-<lec.

Cement ( 1 000 ton) 73 101 61

Mjöl (1 000 ton) 44 40 24
Tvål ( 1 000 ton) 19 19 9
Öl ( 1 000 liter) 748 778 314
Cigarretter (1 000 kilo) 535 647 283
Tänd'.;ickor (miljarder) 3 4 2

Skor (miljoner par) 7 8 4
Textilier (miljoner m) 77 76 i.u..

Socker ( 1 000 ton) 25 71 42

Källa~ Ministry of Finance ~d Economics, Customs Department



Tabell 11"

Transportstatistik

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/681 )

Järnvägar

Frakt (milj ton/km) 2020 2392 2692 2236 2176 2289 2200

Passagerare
(milj passagerarInn) 750 784 852 828 886 954 1000

Vägar

Antal fordon 32,0 32,6 36 ,8 37,9 41,7 43,7 45,5

(1000-tal)

~

Antal passagerare n"af 68 95 83 95 102 105
(1 OOO-tal)

Flodkommunikationer

Frakt (1000 ton) 159 146 150 127 127 122 130

Passagerare
(1000-tal) 162 163 201 209 187 219 225

Port Sudan
Export 1000 ton~ 693 934 872 897 8~9 854 900
Import 1000 ton 1256 1509 1791 1492 1459 1469 1610

Källa: Sudan Railways and ,l.}L&,J..u"""

1) Beräknad siffra
of Finance and Eeonomics



1'nbel1 12

1965/66
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Källa: of Educat10n
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Källa Finance and Economics, Controller of Insurance~
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