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Inledning 

Afrika uppdelades under kolonialtiden i ett slags regioner, 
vilkas ekonomiska verksamhet helt präglades av moderlan
det. Inte minst gällde detta handelns inriktning. Sedan fler
talet kolonier genom de senaste årens korta och intensiva 
frigörelseprocess nu blivit självständiga, har dessa nya sta
ters ekonomiska relationer till de gamla kolonialmakterna 
- om också med några undantag - förblivit i stort sett 
desamma. 

Några har försökt radikalt bryta ner det gamla mönstret 
för att samverka och handla över de gamla gränserna, med 
andra kolonialregioner eller - utanför den egna kontinen
ten - med andra än den gamla kolonialmakten. Dessa för
sök har inte varit särskilt framgångsrika. Men mail kan 
ändå tala om en ekonomisk omvälvning. På några få år har 
viktiga steg tagits m?t en pan-afrikanisering på det ekono
miska _området. Av avgörande betydelse i denna utveckling 
var associeringen till EEC 1957 av 17 kolonier, framväxten 
av andra regionala samarbetsgrupper, som på sätt och vis 
kan sägas vara en föl j d av den negativa kritik eller den 
positiva stimulans, som EEC-associeringen medförde, samt 
sist men inte minst bildandet av FN :s ekonomiska afrika
kommission 1958. 

En blick på Afrikas utrikeshandel återspeglar kontinen
tens ekonomiska struktur och dess ekonomiska relationer 
med omvärlden. 

Afrikas utrikeshandel 

Som "allmän karakteristik kan sägas, att utrikeshandeln är 
av ringa omfattning - exporten per capita kan genom
snittligt anges till 30 dollar - och i särskilt hög grad gäl
ler detta den inbördes handeln. 
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Den totala exporten uppgick 1963 till 7 500 milj. dollar 
eller knappt 5 procent av världsexporten och importen till 
8 280 milj. dollar eller drygt 5 procent av världsimporten. 
För hela kontinenten redovisades detta år sålunda ett im
portöverskott på ca 800 mil j. dollar. Afrikas expOrt till olika 
regioner år 1963 redovisas i tabell l. Motsvarande fördel
ning för de enskilda afrikanska ländernas export återfinns i 
tabell 2, där dock siffrorna på grund av statistikens efter
släpning avser 1962. 

Det är karakteristiskt att kontinentens utrikeshandel är 
starkt koncentrerad till ett fåtal stater. Åtta områden -
Algeriet, Marocko, Förenade Arabrepubliken, Ghana, Ni
geria, Kongo ( Leopoldville), Sydafrika, Rhodesia-Nyasaland 
( eftersom Federationen 1962 fortfarande var i kraft redovisas 
den som en ekonomisk enhet) - svarar sålunda för om
kring 70 procent av både den totala exporten och importen. 

En höggradig koncentration gäller också exportens varu
fördelning. I flertalet stater och kolonier svarar, som fram-

Tab. l. 

Afrikas export (fob i milj dollar, avrundat i jämna 5-tal) 

Nordamerika 
Latinarnevika 

Till 

••••••••••••••ooooooooooooooJ 

v asteuropa . o o o • o •••• o ••••••• o e ••••••••••. 

EEC ................. ; ................ . 
EFTA .................................. . 
Sino-Sovjet ................ a •••••••••••••. 

Mellersta Östern ......................... . 
Afrika .................................. . 
Asien ................................. . 
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika ......... . 
Utvecklingsländerna ..... o •••••••• o •••••••• 

Hela världen 
•••••• o • o •• o ••• o ••••••••••••. 
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1948 
dollar 

285 
10 

2 410 
1 250 
1140 

95 
115 
325 
250 
80 

585 
3 550 

% 

8,0 
0,3 

67,9 
35,2 
32,1 

2,7 
3,2 
9,2 
7,0 
2,3 

16,5 

! 
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går av tabell 3, en eller ett fåtal varor för mer än hälf
ten av exporten. De dominerande produktema är kaffe, 
kakao och jordnötter och i vissa fall bomull, malm och ädla 
metaller. På importsidan finns motsvarande koncentration. 
F ör de "åtta stora" gäller att maskiner och transportmedel 
utgör mellan en fjärdedel och en tredjedel av importen. 
Lägger man härtill övrig manufaktur, stiger andelen i fler
talet fall till omkring 50 procent. De näst största import
varorna är livsmedel och textilier, som svarar för vardera 
ca 12 procent av importen. Det stora importbehovet av 
manufakturerade varor är helt naturligt utmärkande för 
samtliga afrikanska stater. 

Utrikeshandelns inriktning 
Den afrikanska utrikeshandeln ar starkt inriktad mot 
Europa, vilket är naturligt med hänsyn till de tidigare ko
lonialförhållandena. Cirka två tredjedelar av exporten går 
till EEC och EFTA. En något mindre del av Afrikas im-

1958 1960 1963 
dollar % dollar % dollar % 

595 10,7 595 9,4 760 10,1 
25 0,4 45 0,7 50 0,7 

3 700 66,3 4 150 65,4 5 050 67,4 
2 290 41,0 2 540 40,0 3 200 42,7 
l 310 23,5 1 470 23,1 l 700 22,7 

285 5,1 390 6,1 440 5,9 
130 2,3 155 2,4 150 2,0 
515 9,2 550 8,7 530 7,1 
220 39 

' 
340 5,4 400 5,3 

105 1,9 120 1,9 135 1,8 
720 12,9 860 13,5 790 10,5 

.5 580 6 350 7 490 
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T ab o 

00 

De afrikanska ländernas export 1962 (milj dollar) 

Land 
Varav Varav Öst-

Övrigt Totalt Afrika EEC Frankrike 
EFTA Storbrit. europa 

Algeriet (exkl olja) .::oooooooo 809,3 9,1 755,7 657,7 34,4 27,2 - 10,1 
Centralafrikanska Republiken . 9,6 - 9,5 9,4 0,1 0,1 
Daho·mey o o o o o • o ~~ o o o o o Q o o G 10,2 - 8,4 .. 7,7 - - - 1,8 
Elfenbenskusten ....... o o ••• 192,7 27,1 125,4 89,7 5,4 2,7 - 34,8 
E . . t1op1en o o o o o " o o o o o o c o o o o o 79,4. 5,2 16,7 2,9 8,1 4,1 1,3 48,1 
F ö renade Arabrepubliken .... 413,6 18,6 74,4 9,1 34,5 20,1 143,8 142,3 
Gabon o o o o • o o o o o o o o o o o o • o • 58,2 2,.2 44,8 35,3 3,1 2,1 - 8,1 
Gambia o o o o o o o o o • o o o o o o • • o 9,4 0,1 5,7 - 3,6 3,6 
Ghana (inkl guld) ooooooooo 321,2 11,1 90,1 2,4 111,6 101,3 23,7 84,7 
Guine,a . o • o o o o o ••••• o o o o o o 43,3 0,9 15,8 11,5 16,9 1,1 6,6 3,1 
Kamerun ................. 103,4 - 83,7 62,0 1,2 1,2 - 18,5 
Kenya1 

• o • o ••••• , •••• o o • o • 123,9 15 1 
' 

30,9 1,5 37,5 32,6 0,4 40,0 
Kongo ( Brazzaville) ........ 35,3 2,1 22,5 7,0 1 8 1,3 - 8,9 

' Kongo ( Leopoldville) O tl III O O O 411,0 38,4 298,8 33,8 14,4 10,5 - 59 4 
' 

Liberia ................... 96,8 - 34,7 0,8 26,6 11,8 - 35,5 
Libyen ooooooooooooooooooo 139,8 0,2 78,6 7,1 49,0 48,3 0,3 11 7 

' 
Madagaskar oooooooooooooo 94 4 12,5 55,1 51,0 2,5 2,5 - 24,3 

' Mali o o o o • o ••••.• o o • o • o o o • o 8,7 0,5 3,8 3,7 0,1 0,1 4,3 
Marocko o • o o • o ••• o o • o o " o o o 344,8 35,0 200,7 135,4 38,0 22,0 22,6 48,5 
M . . aur1tan1en .... o •••••• o • o • 2,7 - 1,3 1,3 - - - 1,4 



-·--------~------ - - ....................... ... 

Mauritius ................ . 
Niger ............... III •••• 

N1ger1a .......... III •••••••• 

Rhodesia och Nyasaland .... 
Sene·gal .................. . 
Sierra Leone ............. . 
Somalia .................. . 
Sudan ..... III •••••••••••••• 

Tanganyik~ ............. . 
Togo .................... . 
Tsad .................... . 
Tun1s1en ................. . 
U ganda1 

•••••••••••••••••• 

Zanzibar ........ e ••••••••• 

Övre Volta ............... . 
Angola ..... e ••••• e •• e •••• 

Mozambique ............. . 
Sydaf11ika (exkl guld) ..... . 

Summa 
I procent 

_,, 

60,4 
14 4 

' 472,1 
588,8 
124,1 
46,6 
23,4 

226,6 
148,7 

16,4 
16,6 

'115,9 
113,6 

11,7 
7,4 

146,9 
89,5 

1331,5 

6862,3 
100 

0,7 
4,8 
36 
' 71,7 

8,0 
0,4 

2,0 
10,1 

1,4 
3,9 
4,0 

13,6 
3,0 
5,6 

11,1 
16,4 

188,7 

527,1 
7,7 

_..'v 

0,5 
8,1 

159,7 
136,8 
109,7 

13,3 
18,0 
64,3 
31,3 
12,1 
9,9 

85,3 
14- 4 

' 0,7 
1,4 

36,0 
6,7 

255,9 

2920,7 
42,6 

.... ,v 

8,1 
18,9 
20,5 

106,6 
0,3 

6,7 
2,0 
9,0 
8,2 

61,3 
0,9 

1,4 
1,7 
1,6 

44,0 

1420,5 
20,7 

1 Intrahandeln mellan Kenya, Tanganyika och Uganda är ej inräknad 

51,8 

199,9 
267,8 

3,6 
32,6 
0,4 

44,1 
56,8 

0,5 
2,0 
7,0 

23,2 
0,5 
0,4 

55,1 
46,6 

434,8 

1615,9 
23,5 

51,8 

197;9 
245,7 

0,9 
32,4 
04 
' 40,6 

52,2 
0,2 
1,0 
5,4 

21,3 
0,5 

22,1 
5,8 

406,5 

1377,3 
20,1 

1~2 
15,3 

21,7 

0,2 

6,1 
1, 7 

1,5 

6,2 

256,9 
3,7 

.L' -c 

7,4 
1,5 

107,7 
97,2 

2,8 
0,3 
5,0 

94,5 
50,5 

2,2 
0,8 

13,5 
60,7 

7,5 

43,2 
19,8 

445,9 

1541,7 
22,5 

Anm. D·en nationella och därmed också den internationella st::ttistiken är bristfällig eller saknas helt i vissa fall. 
Tabellen bygger därför i viss mån på uppskattningar 

c.o Källor: Direction of Trade (IMF) 
Yearbook of International Trade Statistics 1962 (FN) 



port kommer från dessa två områden. Huvudparten såväl 
av importen som exporten faller på EEC, som i likhet med 
EFTA uppvisar exportöverskott gentemot Afrika. De forna 
kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien tar emot 
över 40 procent av Afrikas totala export. 

Handeln med Östblocket är obetydlig - exporten dit 
utgör endast knappt 6 procent och importen därifrån knappt 
5 procent - medan exporten och importen till och från 
Nordamerika svarar för ca 10 resp. 13 procent av den to
tala. Det kan i detta sammanhang nämnas, att Sveriges 
export till Afrika 1963 utgjorde omkring 610 milj. kronor, 
medan importen stannade vid ca 270 milj. kronor. Därav 
svarade Sydafrika för 155 resp. 42 milj. kronor. 

Som framgår av tabell 4 har under de senaste åren en 
växande del av Afrikas export funnit avsättning inom EEC, 
vars andel av importen till Afrika däremot sjunkit lika myc
ket som Nordamerikas vuxit. 

V arufördelningen 
Varusammansättningen i Afrikas utrikeshandel är mycket 
ensidig. Exporten utgörs till omkring 80 procent av livsme
del, råvaror, gruvprodukter och metaller, medan importen 
till 70 procent utgörs av manufaktur, huvudsakligen maski
ner och transportmedel. Det är endast ett par afrikanska 
stater, som har någon nämnvärd export av egentliga indu
striprodukter, nämligen Sydafrika, Zambia och Syd-Rhode
sia, samt, vad beträffar textilvaror, Förenade Arabrepu
bliken. Som framgår av tabell 5 svarar livsmedel och 
råvaror för ca 80 procent av exporten och industriproduk
terna för de återstående 20. Annorlunda är naturligt nog 
fördelningen i den inbördes handeln mellan de afrikanska 
staterna. Här spelar livsmedlen en relativt sett större roll 
och i ännu högre grad gäller detta industriprodukterna. 
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Tab. 3. 

De afrikanska ländernas huvudsakliga exportvaror 
andel av totalexporten) 

(procentuell 

Algeniet (exkl olja) 
Centralafrikanska Republiken 
Dahorney 
Elfenbenskusten 
Etiopien 
Förenade Arabrepubliken 
G ab on 
Garnbia 
Ghana 
Guinea 
K.amerun 
Kenya 

Vin 50 
Kaffe, bomull, diamanter 80 
Palmkärnor, palmolja 60 
Kaffe, kakao 65 
Kaffe 55 
Bomull 55 
Trävaror, uranmalm, olja 80 
Jordnötter 95 
Kakao 65 
Kaffe, diamanter, bananer 35 
Kaffe, kakao 50 
Kaffe 30 
Trävaror, diamanter 7 5 Kongo ( Brazza ville) 

Kongo ( Leopoldville) 
Liberia 

Gummi, tennmalm, palmolja 60 
Gummi, jän1malm 90 

Libyen 
Madagaskar 
Mali 
Marocko 
Mauritanien 
Mauritius 
Niger 
N[geria 
Rhodesia och Nyasaland 
Senegal 
Sierra Leone 
Sornalia 
Sudan 
Tanganyika 
To go 
Tsad 
Tunisien 
Uganda 
Zanzibar 
Övre Volta 
Angola 
Mozambique 

Olja 95 
Kaffe 30 
J ordnötter 40 
Citrusfrukt, fosfat 35 
Fisk 30 
Råsocker 95 
Jordnötter 50 
Kakao, jordnötter 40 
Koppar, råtobak 75 
Jordnötter, jordnötsolja 75 
Diamanter, järnmalm 75 
Levande djur, bananer 80 
Bomull 60 
Sisal, kaffe, bomull 60 
Kaffe, kakao 60 
Bomull 70 
Olivolja, fosfat, vin 50 
Kaffe, bomull 7 5 
Kryddnejlikor 65 
Levande djur 60 
Kaffe, diamanter, sisal 65 
Bomull, råsocker 35 

Källa: Yearbook of International trade Statistics (FN) 
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Det är allmänt bekant att råvaruprisernas utveckling är 
av nära nog avgörande betydelse för utrikeshandelns ut
veckling i de afrikanska länderna och för den ekonomiska 
utvecklingen i stort. Under senare år har priserna varit fal
lande på råvarorna, medan priserna på de importerade in
dustriprodukterna varit stabila eller stigande. Detta har ska
pat betydande betalningsbalanssvårigheter för flertalet av de 
afrikanska staterna. 

Tab. 4. 

Fördelningen av Afrikas utrikeshandel med industriländerna i väst 
(procent av totalvärdet) 

Exporten 

Nord- Storbri-
Övriga 

S :a ind.-EEC Väst- Japan 
arnerika tannien länder europa 

1959 9,0 39,7 20,9 4,8 1,8 76,2 
1960 8,0 40,0 19,8 5,4 1,8 75,0 
1961 8,9 41,9 19,9 5,0 2,4 78,1 
1962 10,1 43,0 19,4 5,2 2,5 80,2 
1963 10,1 42,7 19,4 5,2 3,0 80,4 

Importen 

Nord- Storbri-
Övriga 

S:a ind.-EEC Väst- Japan 
arnerika tannien länder europa 

1959 10,3 39,4 17,6 6,3 5,7 79,3 
1960 11,0 41,4 17,3 6,3 4,5 80,5 
1961 11 4 

' 
39,4 17,7 5,5 4,9 78,9 

1962 13,7 35,4 16,9 6,3 4,4 76,7 
1963 12,9 36,2 18,0 6,8 5,7 79,6 
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Som exempel på storleken av prisfallet kan nämnas, att 
noteringen på det s k robustakaffet från Elfenbenskusten 
1962 endast utgjorde 56 procent av 1950-talets toppnotering 
1954 och att kakaobönorna från Ghana 1962 i Frankrike 
noterades i 35 procent av toppvärdet från 1954. Priserna på 
jordnötter, jordnötsolja, palmkärnor o dyl, som för ett stort 
antal afrikanska stater är väsentliga exportprodukter, låg 
1962 i genomsnitt på knappt 60 procent av de högsta pri
serna under 1950-talet. Efter 1962, då många råvaror hade 
sitt lägsta prisläge, har prisutvecklingen för de flesta råvaror 
varit något gynnsammare. 

Tab. 5. 

V arusammansättningen av Afrikas export 1962 (i procent) 

Till Livsmedel 
Råvaror och 

bränslen Industrivaror Totalt 

I-Iela världen 35 46 19 100 
EEC 35 50 15 100 
EFTA 34 41 25 100 
Afrika 40 19 41 100 
I-länder 36 46 18 100 
U-lände~ 39 28 33 100 
1 I-länder = USA, Kanada, Västeuropa, Australien,. Nya Zealand, 
Sydafrika och Japan 
2 U-länder= Alla länder utom I-länder, Östeuropa, Sovjetunionen, 
Kina (Peking), Mongoliet, Nordkorea och Nordvietnam 

Källa: M onthly Bulletin of Statistics (FN) 
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Regionalt ekonomiskt samarbete 

FN:s ekonomiska Afrikakommission 
FN :s ekonomiska kommission för Afrika, ECA, började sin 
verksamhet först 1958 och har som medlemmar samtliga 
självständiga stater j området utom Sydafrika samt de utom
afrikanska stater, som ännu är ansvariga för afrikanska ter
ritorier. 

Splittringen på över fyrtiotalet olika stater och territo
rier gör att de nationella marknaderna är för små för att 
staterna - var och en för sig - skall kunna genomföra en 
industrialisering, effektivt påskynda den ekonomiska utveck
lingen och höja levnadsstandarden hos Afrikas ca 250 milj. 
invånare. Det måhända allra viktigaste syftet med ECA :s 
verksamhet är att stimulera och underlätta ett ökat inter
afrikanskt samarbete. 

ECA följer uppmärksamt den europeiska· och den latin
amerikanska integrationen, bl a i syfte att undersöka vad 
som är tillämpligt på afrikanska förhållanden, och studerar 
handelsblockens återverkningar på Mrikas ekonomi. ECA 
synes dock inte själv ha tagit några direkta initiativ till en 
ökad integration. De många tendenserna till regionalt eko
nomiskt samarbete har i stället antingen framsprungit ur 
ifrågavarande staters gemensamma relationer till sin tidi
gare kolonialmakt - dessa stater har, som nyss nämndes, 
härigenom fått en ganska likartad ekonomisk utveckling 
och utrikeshandelsinriktning -. eller uppstått som en direkt 
följd av den europeiska ekonomiska integrationen vare sig 
det nu varit som opposition mot den eller ej. 
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Afrikanska utvecklingsbanken 

Ett konkret resultat av ECA:s verksamhet är bildandet av 
den afrikanska utvecklingsbanken. Principbeslut härom fat= 
tades vid EC,A:s fjärde ses-sion i februari 1962, och det de= 
finitiva beslutet med godkännandet av bankens stadga träf= 
fades i augusti 1963. 

Utvecklingsbanken, som fått sitt säte i Ab id jan, kom for= 
mellt till stånd .den 10 september 1964, sedan ett tillräckligt 
antal medlemmar ratificerat avtalet om banken och full= 
gjort den första inbetalningen till FN enligt en differentierad 
skala. Medlemmar är f n Algeriet, Dahomey, Elfenbens= 
kusten, Etiopien, Förenade Arabrepubliken, Ghana, Guinea, 
Kamerun, Kenya, Kongo ( Leopoldville), Liberia, Mali, 
Marocko, Mauritanien, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, 
Togo, Uganda och Tanzania (Tanganyika-Zanzibar). Del= 
tagande i banken står dock öppet för alla självständiga af
rikanska stater, tillsvidare med undantag av Sydafrika. 

Banken har som främsta uppgift att tillgodose de afri= 
kanska staternas kapitalbehov i samband med realiserandet 
av deras ekonomiska utvecklingsprogram. Detta skall i hu= 
vudsak ske genom· långfristig kreditgivning till låg ränta vid 
sidan om bilateral och multilateral biståndsverksamhet. 

Det finns mycket som talar för skapandet av en central 
finansieringsinstitution för hela Afrika. En samordning av 
den ekonomiska hjälpen möjliggöres och en jämförelse mel
lan och synkronisering av de nationella utvecklingsplanerna 
kan ske redan på ett tidigt stadium. Omvärlden kan vidare 
på ett helt annat sätt än tidigare få upplysning om lämpliga 
investeringsmöjligheter samtidigt som banken kan ge främ
mande investerare garantier i olika former. 

Bankens grundkapital blir 250 milj. dollar, som helt skall 
tillskjutas av de afrikanska staterna. Mycken diskussion äg= 
nades åt bankens finansiering, innan man beslöt, att kapi
talet skulle tillskjutas av afrikanerna själva. Enligt mångas 
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mening hade det varit bättre om bankens kapital kommit 
att utgöra ett tillskott utifrån till de knappa inhemska till-

o gangarna. 
Banken skall kunna lämna lån till varje slag av projekt 

eller företag, såväl allmänna som privata, med särskild prio
ritet för projekt som omfattar fler medlemmar och sådana 
som beräknas komplettera resp. medlemsstats ekonomi och 
öka dess utrikeshandel. En annan av bankens uppgifter skall 
vara att bistå och stärka de nationella utvecklingsbankerna 
och att komplettera deras verksamhet. Banken skall i prin
cip begränsa sig tilllån och investeringar i större skala. Ban~ 
ken kan emellertid knappast bedriva några praktiska opera
tioner inom den närmaste framtiden. Ett skäl härtill är att 
aktiekapitalet ännu inte inbetalts i tillräcklig omfattning. 

Associeringen till EEC 
Redan 195 7 träffades ett femårigt associeringsavtal mellan 
EEC och 1 7 afrikanska kolonier, flertalet under fransk över
höghet. Detta avtal ersattes efter långa förhandlingar av ett 
nytt, som undertecknades i juli 1963. De 17 ursprungliga 
associerade var belgiska I<.ongo (Kongo-Leopoldville) med 
Ruanda-Urundi, Centralafrikanska republiken, Dahomey,. 
Elfenbenskusten, franska Kongo (Kongo-Brazzaville), fran
ska Somalia, Gabon, Guinea, I<.amerun, Madagaskar, Mali, 
Mauritanien, Niger, Senegal, Togo, Tsad och Övre Volta. 
Den sammanlagda folkmängden inom det associerade om
rådet är ca 55 milj. invånare eller knappt en fjärdedel av 
hela Afrikas. Associeringsförhållandet regleras dels genom 
Romfördraget, dels genom en särskild tillämpningskonven
tion, som behandlar formerna och sättet för genomförandet 
av anslutningen. Den första tillämpningskonventionen fast
ställdes suveränt av de Sex. 

Enligt Rom-fördraget är det främsta syftet med associe-
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ringen att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i 
de anslutna staterna samt att upprätta nära ekonomiska för
bindelser mellan dessa och Gemenskapen. De översjöiska 
områdena har .sålunda tillförsäkrats samn1a tull- och kon
tingentlättnader, som gäller för de Sex inbördes. Detta torde 
emellertid endast· haft begränsad betydelse, då de afrikanska 
ländernas export ju till största delen består av tropiska fö
doämnen och råvaror. Av stor betydelse har däremot varit 
att Frankrike garanterat avsättningen av de förutvarande 
franska områdenas produktion av bl a kaffe, bananer och 
jordnötter till priser betydligt överstigande ':'ärldsmark
nadens. 

De associerade staterna skall stegvis avveckla sina import
hinder såväl från Gemenskapen som från varandra. Samtliga 
västafrikanska stater har sålunda sänkt tullarna för import 
från andra gemenskapsstater än Frankrike. Import från 
Frankrike åtnjuter redan fullständig tullfrihet. Samtliga 
associerade stater har höjt sina kvoter ifråga om import från 
den gemensamma marknaden. 

Både det gamla och det nya associeringsavtalet innehåller 
ett par väsentliga undantagsbestämmelser ifråga om libera
liseringen. De associerade har möjlighet att uttaga de tullar 
som av dem bedöms nödvändiga för deras ekonomiska ut
veckling och industrialisering samt tullar som har till främsta 
syfte att bidraga till statsinkomsterna. 

De associerade har erhållit en avsevärd investeringshjälp. 
Detta har skett via en särskild utvecklingsfond för de över
sjöiska länderna och områdena, till vilken de Sex årligen be
talat fastställda bidrag. U n der den första associeringspe
rioden· utfäste sig EEC att lämna finansiellt bistånd till ett 
belopp av 580 milj. dollar. Hela detta belopp togs emeller
tid inte i anspråk. Fram till den 1 oktober 1964 hade ut-

Ji. 

vecklingsfonden förpliktat sig att utbetala cirka 490 milj. 
dollar.· Drygt hälften av summan avsåg rent ekonomiska pro-
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jekt, främst inom transportväsendet och i någon mån jord
bruket. De länder som fått mottaga de största beloppen är 
Madagaskar, Kamerun, Senegal, Elfenbenskusten och Mali. 

Vid tidpunkten för träffandet av det första avtalet stod 
de afrikanska associerade i en mer eller mindre utpräglad 
beroendeställning till sina moderländer. Sedan de gamla ko
lonierna nu har blivit självständiga har associationsförhål
landet helt naturligt ändrat karaktär. När de nya staterna 
efter många inbördes överväganden och många konferenser 
med europeerna beslöt att förnya associeringen, när det 
första avtalet gick ut 1962, så skedde detta med krav på att 
de nya förhandlingarna skulle föras mellan likvärdiga parter. 

De afrikanska staterna och de Sex var fullt överens om att 
det nya samarbetet skulle bygga på full likställighet mellan 
de två grupperna. Från afrikanskt håll framfördes vidare 
krav på att sammanslutningen även skulle vara öppen för 
andra afrikanska stater än de då associerade, något som f ö 
sedermera vitsordats från EEC :s sida. Tveksamheten på afri
kansk sida om fortsatt associering övervanns slutgiltigt vid 
en stor konferens mellan europeiska och afrikanska parla
mentariker i Strassbourg i juni 1961. 

Vid ett möte i Paris i december samma år mellan de Sex 
och de associerade kom man överens om de allmänna prin
ciperna för det nya associationsavtalet. Den nya konventio
nen skulle få karaktären av ett preliminäravtal och komplet
teras med bilaterala och multilaterala protokoll. Det skulle 
tillförsäkra de associerade minst samma fördelar som enligt 
det gamla avtalet och innehålla föreskrifter till underlät
tande av avsättningen av tropiska varor. Innan det nya av
talet behandlas, synes det- för att behålla tidsperspektivet 
- naturligt att först se på samarbetssträvandena i övrigt 
fram till 1964. 
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Västafrika 
(Samarbetssträvandena i Afrika 'började tidigast få konkret 
form inom de f d franska kolonierna. Sedan samtliga dessa 
associerades med EEC år 1957, har ett antal ekonomiska 
"block" bildats i såväl Väst- som Ekvatorialafrika. 

Franska Västafrika utgjorde före självständigheten en 
federation av åtta territorier: Dahomey, Guinea, Elfenbens
kusten, Mauritanien, Niger, Senegal, Mali och Övre Volta. 
Federationen hade på den tiden sin egen yttre tulltariff, dvs 
en annan tariff än den franska. Tillämpningen av den ge
mensalnma tariffen förutsatte-· att tullarna uppbars i federa
tionens gränsländer. Fördelningen av tullintäkterna innebar 
emellertid inte något större problem, eftersom dessa ingick 
i den federala budgeten. 

I syfte att bevara f d franska Västafrikas allmänna tull
struktur ingick sju av federationens länder- Guinea ställde 
sig utanför- i juni 1959 ett fördrag om upprättande av en 
tullunion, den västafrikanska tullunionen. Denna skulle en
ligt avtalet täcka all export och import av varor till och från. 
de anslutna staterna. Inga skatter eller tullavgifter skulle 
betunga handeln mellan signatärstaterna. Tull- och skatte
intäkterna i samband med utrikeshandeln skulle fördelas 
mellan medlemsstaterna. Avtalet innehöll emellertid inte 
några detaljerade bestämmelser om hur denna fördelning 
skulle ske, och det var därför inte förvånande att återbetal
ningssystemet helt slutade att fungera (vid slutet av år 1960) 
och att tullbarriärer upprättades längs praktiskt taget alla 
medlemsstaternas inlandsgränser. Den västafrikanska tull
unionen fungerar nu mera som ett frihandelsområde än som 
en tullunion i egentlig mening. 

Kärnan i den västafrikanska tullunionen utgöres av de 
s k Ententestaterna, dvs Dahomey, Elfenbenskusten, Niger 
och Övre Volta. Dessa fyra stater bildade redan i april 1959 
en tullunion, Conseil de !'Entente, vilken i vissa avseenden 
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siktar längre än den västafrikanska tullunionen. Förutom om 
tullunionen har staterna slutit avtal om gemensam admi
nistration för järnvägar och teleförbindelser samt gemensam 
ledning för hamnen i Abidjan och för järnvägslinjen Abi
djan-Niger. Det synes som om Ententens verksamhet hit
tills varit av mycket begränsad omfattning. 

Det senaste initiativet på handelspolitikens område i Väst
afrika var det möte mellan Guineas, Liberias och Elfenbens
kustens presidenter och Sierra Leones premiärminister som 
ägde rum i augusti 1964 i Monrovia på president Tubmans 
inbjudan. Man diskuterade bildandet av ett frihandelsom
råde mellan de fyra länderna. I en kommunike efter mötets 
slut meddelades att frågan närmare skulle studeras av en 
arbetskomn1itte på ministernivå. I februari 1965 underteck
nade regeringsrepresentanter för de fyra länderna ett avtal, 
som innebar att en interimsorganisation bildades med sikte 
på en permanent organisation för det ekonomiska samarbe
tet dem emellan. Vad som kan komma ut av dessa initiativ 
är naturligtvis svårt att förutse. Några väsentliga resultat är 
dock knappast troliga, bl a på grund av de stora svårigheter 
som är förknippade med ett frihandelsområde mellan dessa 
länder. F n är deras inbördes handel mycket obetydlig och 
det ar tveksamt om ett frihandelsområde skulle leda till nå
gon nämnvärd ökning. 

Ekvatorialafrika 

Den ekvatorialafrikanska tullunionen bildades i januari 1959 
vid en konferens i Paris mellan representanter för de fyra 
stater som tidigare utgjorde franska Ekvatorialafrika- Ga
bon, Kongo· (Brazzaville), Centralafrikanska republiken och 
republiken Tsad. Inom tullunionen är rörelsen av varor och 
kapital helt fri och tulltariffen gentemot andra länder ge
mensam. 
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Tullunionen synes tills vidare ha fungerat utomordentligt 
väl och man planer~r en effektiv harmonisering av den eko
miska, sociala och fiskala verksamheten. Vid en konfe
rens i Bangui i juni 1961 drogs riktlinjer upp för verk
samheten. Man fattade bl a beslut om en gradvis an
slutning av Kamerun till tullunionen samt om antagande 
av en ny gemensam yttre tullmur. Man skulle vidare sträva 
efter en samordning av de nationella skattesystemen och 
etableringsreglerna. Den 1 januari 1962 träade en konven
tion i kraft, vilken reglerar de ekonomiska och tullpolitiska 
relationerna mellan tullunionen och Kamerun. 

I januari 1960 inledde tre av tullunionens medlemmar, 
nämligen Kongo (Brazzaville), Centralafrikanska republiken 
och republiken Tsad, ett utvidgat samarbete. Dessa stater 
bildade då den Centralafrikanska unionen (URAC), som 
är en konfederation av ganska elastisk natur. De behåller sin 
suveränitet men överlåter till unionen vissa befogenheter rö
rande utrikespolitik, försvar, post och telegraf, koordinering 
av ekonomin samt industrialiserings- och transportfrågpr av 
gemensamt intresse. 

Brazzaville-gru p pen 
E t t samarbete i större skala inleddes genom en konferens i 
Abidjan i oktober 1960. Initiativet kom från Elfenbenskus
ten och till mötet hade inbjudits samtliga franska samväl
desstater samt de två tidigare franska förvaltarskapsområ
dena Togo och Kamerun. Fyra av de inbjudna staterna, 
nämligen Guinea, Madagaskar, Mali och Togo, avstod från 
att deltaga. Huvudtemat för konferensen låg på utrikespoli
tikens område och i första hand behandlades då aktuella 
frågor rörande Algeriet, Kongo och Mauritanien. Konfe
rensen beslöt enhälligt att de. deltagande länderna skulle 
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samordna sin politik i internationella frågor. De ekonomiska 
problemen synes endast ha berörts periferiskt. 

I december 1960 hölls en ny statschefskonferens i repu
bliken Kongos huvudstad Brazzaville. I konferensen deltog 
tolv stater, samtliga associerade till EEC, nämligen Mauri
tanien, Senegal, Elfenbenskusten, Övre Volta, Dahomey, Ni
ger, Tsad, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Gabon, 
Madagaskar samt naturligtvis värdlandet. Ä ven om konfe
rensens syften närmast var att diskutera internationella po
litiska frågor, uppdrogs också vissa riktlinjer för ett eko
nomiskt samarbete. Man tillsatte en studiegrupp med upp
gift att närmare utforma ett omfattande ekonomiskt sam
arbetsprogram. studiegruppen fick sig i första hand före
lagt att utreda frågor rörande 

1) samordning av kredit- och penningpolitiken 
2) prisstabilisering för råvaror genom upprättande av pris

regleringsfonder 
3~) koordinering av de egna nationella utvecklingsplanerna 

och utformande av en gemensam investeringsplan samt 
upprättande av en investeringsfond och en investerings
bank 

4) samarbete med EEC samt andra internationella ekono
miska organisationer. 

Det planerade samarbetet under punkt 4 aktualiserades 
framför allt av en önskan att vid de förestående förhand
lingarna om ett nytt associeringsavtal med EEC få till stånd 
ett för de tolv gemensamt uppträdande. 

Studiegruppen sammanträdde i Dakar i slutet av januari 
1961, varvid en serie rekommendationer utarbetades. Dessa 
gick i huvudsak ut på fÖljande: 

1) regelbundna kontakter skulle upprätthållas mellan tull
unionerna i Väst- och Ekvatorialafrika i syfte att sam
ordna deras tullpolitik; ett gemensamt tullsekretaria t, 
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främst för staterna i f d franska Västafrika, skulle upp
rättas 

2) en konvention skulle antas i syfte att undvika dubbel
beskattning 

3) förslag skulle utarbetas för att åstadkomma en långtids
stabilisering ifråga om priserna på kaffe och jordnötter 

4) en in terafrikansk utvecklingsbank skulle upprättas i syfte 
att verka som centralbank för de olika nationella utveck
lingsbankerna. 

studiegruppens rekommendationer låg till grund för nästa 
konferens mellan statscheferna i Brazzaville-gruppen. Vid 
denna konferens, som hölls i Karneruns huvudstad Y aounde 
i slutet av mars samma år, fattades beslut om upprättande 
av en afrikansk-malgachisk organisation för ekonomiskt 
samarbete - Organisation Africaine et Malgache de Go
operation Economique (O AM GE). Man fattade också ett 
principbeslut att bilda en politisk union - l'Union Afri
caine et Malgache (UAM). O·AMCE består fortfarande, 
medan U AM upplöstes 1964, sedan den afrikanska enhets
organisationen kommit till stånd. 

OAMCE:s syfte är att åstadkomma en ökad solidaritet 
och ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna för att 
möjliggöra en höjning av levnadsstandarden. Organisatio
nen är öppen för alla afrikanska stater som antar dess prin-. 
c1per. 

Enligt stadgan skall en harmonisering av den ekonomiska 
politiken och en koordinering av de nationella utvecklings
planerna äga rum på följande områden: 

l) produktion och industrialisering, där OAMCE :s verk
samhet skall omfatta frågor bl a rörande regler för ut
ländska investeringar och utvecklingsfonder 

2) regionens interna och externa handel, där OAMCE 
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skall ta upp frågor rörande priser, tullar och allmän 
handelspolitik 

3) det monetära området, där OAMCE skall verka för 
en samordning mellan medlemsstaterna och för en ge
mensam penningpolitik gentemot tredje land 

4) det internationella området, där OAMCE. skall svara 
för medlemmarnas kontakt med regionala och interna
tionella ekonomiska organisationer. 

Organisationen har tre organ, nämligen rådet, som är det 
högsta organet och vars rekommendationer och beslut måste 
antas enhälligt, generalsekretariatet samt ett antal kom
mitteer. 

Den monetära kommitten har till uppgift att ta initiativ 
till samordning av penning- och kreditpolitiken och att söka 
föra denna politik så att den främjar den ekonomiska ut
vecklingen inom området. IZommittens första uppgift är 
"afrikanisering" av de sedelutgivande bankerna. 

H andelskommitten har i huvudsak tre uppgifter. Den skall 
studera frågor rörande samordning och harmonisering av 
tull- och skattepolitiken och härvid ägna särskild uppmärk
samhet åt problem sammanhängande med åtaganden inom 
GATT, OECD och EEC. Kommitten skall vidare studera 
möjligheterna att skapa ett frihandelsområde mellan de tolv 
staterna och att utveckla ett samarbete mellan de tullunioner 
som redan existerar inom organisationens medlemskrets. 
Kommitten skall slutligen föreslå åtgärder för samordning 
av medlemsstaternas handel med utanförstående länder. 

Den ekonomiska och sociala kommitten skall i huvudsak 
verka inom fem områden: 

l) De olika ländernas utvecklingsplaner skall i möjligaste 
mån samordnas för att möjliggöra ett effektivt samar
bete, speciellt ifråga om industrialiseringen. 
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2) Gemensamma regler för utländska investeringar skall ut
arbetas. 

3) Den nuvarande industriella kapaciteten inom området 
skall inventeras och projekt av gemensamt intresse före
slås. 

4) Kommitten skall i samarbete med handelskommitten 
studera skadlig konkurrensbegränsning. Uppmärksamhet 
skall även ägnas åt transportväsendet samt riktlinjer dra
gas upp för ett uniformt skattesystem. 

5) Kommitten skall slutligen behandla frågor rörande ar
betskraftsbehov i samband med realiserande av de olika 
utvecklingsplanerna samt frågor beträffande harmonise
ring av arbetar- och sociallagstiftningen i medlemssta
terna. 

Vid en konferens i Tananarive i september 1961 under
tecknades avtalet om den tidigare principbeslutade politiska 
unionen (UAM). Den var öppen för alla självständiga afri
kanska stater och hade som mål att på alla utrikespoliti
kens områden organisera ett samarbete mellan sina med
lemmar i syfte att "förstärka deras solidaritet, garantera de
ras gemensamma säkerhet, påskynda deras ekonomiska ut
veckling samt upprätthålla freden i Afrika, på Madagaskar 
och i världen för övrigt". Under loppet av 1963 anslöt sig 
Togo och Ruanda till unionen. Den upplöstes som nämnts 
i början av 1964. 

C asablanca-gruppen 
Tre av de västafrikanska staterna, nämligen Ghana, Guinea 
och Mali, de senare associerade med EEC, ställde sig utan
för samarbetet inom Brazzaville-gruppen. 

Som en reaktion mot Brazzaville-staternas integrations
strävanden och benägenhet att samarbeta med Europa, i 



första hand Frankrike, sammanträdde i Casablanca i januari 
1961, dvs ett par veckor efter Brazzaville-mötet, dessa tre 
stater tillsammans med Förenade Arabrepubliken, Libyen, 
FLN-regimen i Algeriet samt Marocko. 

Vid detta möte behandlades politiska frågor rörande Al
geriet, Kongo, }I.Iauritanien och Israel. Vidare antogs i 
princip en afrikansk stadga kallad Charte de Casablanca el
ler The African Charter, vilken definierade principerna för 
det fortsatta samarbetet mellan de i konferensen deltagande 
staterna. Man tillkännagav en önskan att göra slut på kolo
nialismen och "nykolonialismen" i alla dess former. Det är 
uppenbart att udden härvid riktades mot EEC-associeringen. 

Kring månadsskiftet april-maj 1961 sammanträdde Ca
sablanca-staternas utrikesministrar i Kairo för att draga upp 
närmare riktlinjer 'för samarbetet. Denna gång deltog inte 
Libyen, som inte heller senare har deltagit i samarbetet. Vid 
konferensen undertecknades protokollet om The African 
Charter. Samarbetet mellan Casablanca-staterna skulle, hette 
det, verkställas av en politisk, en ekonomisk och en kulturell 
kommitte med uppgift att på regeringsnivå samordna de 
afrikanska staternas politik. 

Casablanca-staternas ekonomiska kommitte sammanträdde 
för första gången i Gonakry i juli 1961. Man gick till häftiga 
angrepp mot EEC och dess ansträngningar att knyta afri
kanska stater till sig. Man tog sålunda helt avstånd från 
Brazzaville-staternas positiva inställning till EEC-associering
en. Här visade sig en av de viktigaste skiljelinjerna mellan 
de två blocken. Casablanca-staterna hävdade, att EEC-asso
cieringen utgör ett hinder för den afrikanska kontinentens 
frigörelse och för ett framgångsrikt samarbete mellan samt
liga afrikanska stater. 

Vid sammanträdet antog man en resolution om upprät
tande a v ett frihandelsområde. Fullständig tullfrihet mellan 
de sex staterna skulle nås inom fem år. Den första tullre-
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duktiorren på 25 procent skulle genomföras redan den 1 ja
nuari 1962. Under den angivna tidsperioden skulle vidare 
total frilistning successivt införas i handeln mellan staterna. 
För att ytterligare stärka det ekonomiska samarbetet avsåg 
man att skapa en afrikansk utvecklingsbank och en betal-. . 
ntngsunton. 

Någon tullreduktion genomfördes inte den l januari 1962. 
I slutet av mars sammanträdde ekonomiministrarna, varvid 
man beslöt att börja tullsänkningarna enligt femårspro
grammet den l januari 1963. Men varken då eller senare 
har detta beslut förverkligats. Diskussionen i Afrika om en 
förnyad associering till EEC synes på ett ganska tidigt sta
dium ha splittrat Casablanca-staterna. Den senare utveck
lingen skulle också visa, att flera av dem förnyade sina av
tal med EEC eller strävade efter att arrangera ett samar
bete i någon form. Det ursprungligen tänkta Casablanca
samarbetet synes alltmer ha länkats in i panarabiska banor. 

Panarabiska samarbetssträvanden 
Inom ramen för de panarabiska enhetssträvandena har fun
nits vissa tendenser också till ekonomiskt samarbete, som 
inte helt saknar intresse även om de endast till en del di
rekt berör den afrikanska kontinenten. 

Den 1 maj 1964 trädde ett avtal om "arabisk ekonomisk 
enhet" i kraft sedan det ratificerats av tre arabstater. Avsik
ten var att avtalet skulle utgöra grundstenen till en kom
mande arabisk gemensam marknad, upprättad efter euro
peiskt mönster. Sådana strävanden har varit aktuella sedan 
början av 1960-talet. Avtalet ratificerades av sammanlagt 
fem arabländer - Förenade Arabrepubliken, Irak, Jorda
nien, Kuwait och Syrien. Vid ett möte i Kairo i augusti 1964 
beslöt dessa att upprätta en arabisk gemensam marknad, 
som formellt trädde i kraft den 1 januari 1965 och som 
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skall vara helt genomförd under en tioårsperiod. Ännu har 
dock inte alla avtalsslutande parter ratificerat avtalet. Sam
arbetet skall bl a omfatta fria kapitalrörelser, fri arbetsmark
nad och etableringsrätt, fritt varuutbyte och gemensamt ut
nyttjande av transportnätet. 

Den gemensamma marknaden omfattar således endast 
fem av arabligans tretton medlemsstater. Den inter-arabiska 
handeln är av tämligen blygsam omfattning. Som exempel 
kan nämnas att Egyptens handelsutbyte med den övriga 
arabvärlden, även den utanför den nyetablerade gemen-

, samma marknaden, endast utgör 6-8 procent av landets 
totala utrikeshandel. Ekonomiska bedömare anser trots dessa 
ogynnsamma omständigheter att man inte skall underskatta 
den betydelse som arabiska gemensamma marknaden med 
tiden kan tänkas få för avsättningen av den starkt expan
derande egyptiska industrins produkter. 

Ett visst samarbete på det ekonomiska området, vars när
mare innebörd ännu inte är klar, beslöts i november 1964 
mellan Maghreb-staterna Algeriet, Libyen, Marocko och 
Tunisien. Överenskommelsen innebär bl a att man skall un
derlätta samordningen av utvecklingsplaner. Vidare skall 
man för att förbereda en industriell harmonisering inom 
området göra vissa undersökningar om behovet a v och till
gången på industri- och jordbruksprodukter inom de olika 
länderna. Dessutom skall förutsättningarna för en samord
ning av kommunikationerna och arbetsmarknaderna ut
redas. 

M onrovia-gruppen 
Synbarligen i syfte att få till stånd en sammanjämkning eller 
i varje fall något vänligare relationer mellan Brazzaville
och Casablanca-staterna inbjöd bl a Liberia och Nigeria
på Senegals initiativ - vilka båda stått utanför blockbild
ningarna, samtliga afrikanska stater med undantag av Syd-
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afrikanska republiken till. ett möte i Monrovia i rna j 1961. 
Bland inbjudarna återfanns märkligt nog Guinea och Mali 
samt ytterligare några västafrikanska stater. De två nämnda 
staterna drog sig dock i sista stund ur och deltog icke i kon
ferensen, möjligen som en följ~ av att Casablanca-staterna 
vid Kairo-konferensen strax dessförinnan diskuterat inbjud
ningarna till Monroviamötet och uppenbarligen beslutat att 
inte deltaga i mötet. Däremot deltog Libyen, vilket har sitt 
särskilda intresse med hänsyn till att denna stat· deltagit i 
överläggningarna i Casablanca men inte i Casablanca-sta
ternas fortsatta överläggningar i Kairo. Bland de stater som 
deltog i Monrovia-konferensen, men som tidigare inte varit 
med i något av blocken, märktes Etiopien, Togo, Sierra 
Leone, SomaHa och Tunisien. 

Syftet med konferensen var främst att diskutera Kongo
frågan men diskussionerna kom mest att gälla frågor rörande 
det afrikanska samarbetet i allmänhet. Man antog en reso
lution om principerna för det framtida samarbetet och det 
underströks, att man i detta samarbete ville bevara de en
skilda staternas suveränitet. Man manifesterade på denna 
punkt en annan principiell syn på samarbetsformerna än den 
som Casablanca-staterna givit uttryck åt. 

Man tillsatte en expertkommitte med uppgift att utarbeta 
detaljerade planer för ekonomiskt, kulturellt, vetenskapligt 
och tekniskt samarbete. Denna kommitte sammanträdde i 
juli i Dakar, varvid en mängd resolutioner utarbetades. 
Man avsåg bl a att upprätta en gemensam afrikansk mark
nad, en tullunion, en gemensam investeringsbank och en 
betalningsunion samt regionala prisstabiliseringsfonder. Han
deln mellan staterna skulle vidare underlättas genom byg
gande av järnvägar samt eventuellt genom bildande av ett 
gemensamt sjöfartsföretag och genom fusion av de nationella 
flygbolagen. Resolutionerna skulle presenteras för statsche
ferna vid en ny konferens i Lagos. 
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Till Lagas-konferensen, som ägde rum i januari 1962, 
hade liksom fallet var vid Monrovia-konferensen även samt
liga Casablanca-gruppens medlemmar inbjudits men inte 
heller denna gång infann de sig, kanske främst till följd av 
att Algeriet inte inbjudits. 

Vid konferensen antogs i princip en stadga om en ny 
inter-afrikansk organisation. Ett utkast till stadga för orga
nisationen, som utarbetats av Liberia, skulle föreläggas samt
liga regeringar för granskning. 

Konferensen beslöt vidare, att tillsätta en kommitte av 
finansministrar biträdd av ett permanent sekretariat. Denna 
komrnitte skulle sammanställa statistiskt material som un
derlag för diskussioner om regionala tullunioner, reglering 
av valutahandeln och stabilisering av råvarupriserna. Kom
mitten skulle vidare studera förutsättningarna för skapandet 
av en utvecklingsbank och en garantifond för privata in
vesteringar samt studera den europeiska ekonomiska in
tegrationens troliga effekter på de afrikanska ekonomierna. 

Östafrika 
Uganda, Kenya och Tanganyika, sedermera Tanzania 
(Tanganyika-Zanzibar), bildar sedan länge en gemensam 
marknad, vars institution East African Common Services 
Organization (EACSO) leder sitt ursprung tillbaka ända 
till 1917. Från början var det naturligt nog engelsmän= 
nen som stimulerade och drev på detta ekonomiska sam
arbete, som nått praktiska resultat. Nästan fullständig rö
relsefrihet råder för kapital och arbetskraft. Varuutbytet 
sker så gott som helt utan restriktioner. En rad gemen
samma administrationsorgan har inrättats, bl a för kom
munikationerna. East African Currency Board tjänar som 
centralbank för ländernas gemensamma valuta. 

Etiopien och Somalla har från tid till annan deltagit i 
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EACSO :s möten för att undersöka i vilka former dessa 
länder skulle kunna ansluta sig till organisationen. Det är 
f n svårt att förutse hur samarbetet inom E.ACSO kommer 
att gestaltas, då Tanzania, Kenya och U ganda förverkligat 
den östafrikanska federationen. En1ellertid kommer man i 
juni 1965 vid ett möte i Zambias huvudstad Lusaka att på 
regeringsnivå diskutera en gemensam marknad omfattande 
samtliga länder i Öst- och Centralafrika. Trots alla svå= 
righeter på grund av inbördes politiska motsättningar synes 
ändå förutsättningarna för ett effektivt och nära, såväl po= 
litiskt som ekonomiskt, samarbete vara ganska gynnsamma 
inom den ost= och centralafrikanska regionen. 

Den nya EEC-associeringen 
Det andra EEC-avtalet godkändes i slutet av december 1962 
och avsikten var att undertecknandet skulle ske i mars 1963. 
Detta skedde dock inte beroende på den inbördes splittring 
mellan EE·C=länderna som blev följden av sammanbrottet i 
förhandlingarna mellan EEC och Storbritannien i januari. 
Det nya avtalet undertecknades i stället i slutet av juli och 
trädde i kraft den l januari 1964. I princip innehåller det 
andra associeringsavtalet inga nyheter i förhållande till det 
första. Antalet associerade stater enligt detta andra avtal 
är 18 n1ot tidigare 17. Förändringen förklaras dels av att 
Guinea inte förnyat avtalet, dels av att Burundi och R.u
anda, som tidigare såsom kolonier redovisats tillsammans 
med Belgiska Kongo, nu blivit självständiga. 

Vid import till de kontinentala EEC-länderna har de as
socierade staternas produktion samma förmånsbehandling 
ifråga om tullar som de europeiska EEC-ländernas. Härut= 
över beviljas de associerade den extra förmånen att de vid 
export av vissa ledande produkter får fullständig tullfrihet i 
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EEC, nämligen för bl a ananas, kaffe, te och kakao. Och 
med avtalets ikraftträdande sänkte EEC sin gemensamma 
yttre tulltariff för sådana produkter med mellan 15--25 
procent för att i någon mån motverka den diskriminering 
som eljest skulle drabba de icke associerade länder som pro
ducerar sådana varor. 

Vid de europeiska EEC-ländernas export till de associe
rade skall de europeiska länderna behandlas lika. Denna 
regel är ännu ej genomförd. Frankrike har alltså fortfa
rande en förmånsställning framför övriga EE.C-stater_, som 
emellertid tullmässigt intar en förmånligare ställning än 
utanförstående länder. Denna förmån är olika stor i olika 
länder. Man räknar med att samtliga EEC-stater inom kort 
skall erhålla samma preferenser som Frankrike för närva
rande har. Liksom tidigare medges undantag för sådana tul
lar och skatter som är nödvändiga för det associerade lan
dets industrialisering eller sådana tullar som har främst 
fiskal natur. De associerade medges dessutom rätt att införa 
nya skydds- och fiskaltullar men måste i så fall först göra 
anmälan härom till det gemensamma associeringsrådet. 

Den nya konventionen innehåller också regler om det fi
nansiella biståndet från EEC :s sida. Under de fem år som 
avtalet gäller skall EEC ställa 730 milj. dollar till de associe
rades förfogande. Härav skall 500 milj. inflyta till den redan 
existerande europeiska utvecklingsfonden och de återstående 
230 miljonerna användas som hjälp till utveckling och diffe
rentiering av näringslivet i de associerade staterna. Det se
nare innebär en nyhet. Fördelningen av de 230 miljonerna 
mellan de associerade staterna framgår av tab. 6. 

Dessa bidrag har tillkommit främst för att kompensera de 
nackdelar som följer med de nya bestämmelserna att import 
av tropiska produkter till alla de europeiska EEC-länderna 
numera skall ske till världsmarknadspriserna. 

Utöver de 18 associerade har ytterligare sju afrikanska 
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stater tagit kontakt med EEC, för att diskutera tänkbara for= 
mer för samarbete, eller i varje fall övervägt kontakter i det 
syftet. Dessa stater är Nigeria, Tanzania, Kenya och Uganda 
samt Marocko, Tunisien och Algeriet. Förhandlingama med 
Nigeria har hunnit längst och beräknas fortsätta under 1965. 
Det största problemet är av politisk natur och bottnar i 
Frankrikes ovillighet att acceptera Nigerias anknytning till 
både brittiska samväldet och EEC. Ett annat problem är 
behandlingen av vissa "känsliga" varor, t ex jordnötsolja 
och kakao, där Nigeria kommer att konkurrera med de re
dan tidigare associerade afrikanska staterna. Man räknar 
dock inom EEC-kommissionen med att ett avtal av något 
slag skall kunna undertecknas före 1965 års utgång. Detta 
avtal kommer sannolikt att tjäna som förebild för uppgö
relserna med de östafrikanska staterna Kenya, Tanzania 
och U gan da, med vilka inledande förhandlingar förts. 

Tab. 6 

Fördelningen av EEC :s specialhjälp till de associerade staterna 
(milj dollar) 

Burundi 5,25 Mali 
Centralafrikanska Mauritanien 

republiken 6,80 Niger 
Dahomey 5,50 Ruanda 

5,60 
5 00 
' 6,50 

5,25 
Elfenbel;lskusten 46,70 Senegal 46,70 
Gabon 4,00 Somali a 6,50 
Kamerun 15,80 Togo 5 70 

' Kongo ( Brazzaville) 6,40 Tsad 5,70 
Kongo ( Leopoldville) 15,00 Övre Volta 6,00 
Madagaskar 31,60 
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Stärkta panafrikanska tendenser 

Det är helt klart att de tankar som ledde fram till medlings
försöket mellan Brazzaville- och Casablanca-staterna vid 
Monrovia-konferensen mognade ut och gav stora och vik
tiga resultat vid konferensen i Lagos i januari 1962. Lagos
konferensen lyckades inte i den meningen, att den förverk
ligade ett samgående mellan de rivaliserande blocken -
Casablanca-staterna infann sig ju över huvud taget inte -
men de psykologiska förutsättningarna för en sådan utveck
ling hade utan all tvekan förbättrats. Till detta hade fak
torer av utpräglat realpolitisk innebörd bidragit. Tveksam
heten om en fortsatt associering till EEC hade undan
röjts och enighet uppnåtts mellan de afrikanska och euro
peiska EEC-staterna om huvudlin jeraa för det nya avtalet. 
Detta bidrog till att minska den afrikanska splittringen. 
F örsvagningen av Casablanca-staternas front accentuerades 
ytterligare av de från början tydliga men nu allt mer mar
kerade inre politiska motsättningarna mellan medlemssta
terna. De självständiga Algeriets och Maraekos närmanden 
till ~EC för att undersöka möjligheterna till något slag av 
anslutning, 1\r.ialis fortsatta associering till EEC och Guineas 
återvändande till "fäderneslandet" undanröjde all grund för 
ett praktiskt Casablanca-samarbete. 

Det var alltså först vid det afrikanska toppmötet i Addis 
Abeba i ma j· 1963 som förhoppningarna från Monrovia
mötet infriades i och med att mötet fick en verkligt pan
afrikansk karaktär, om man. bortser från att Sydafrika inte 
deltog. Det hade aldrig fått någon inbjudan. Vid mötet 
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undertecknades stadgan för Organisationen för afrikansk 
enhet (Organization for African Unity, O·AU) av 31 sta
ter.1 Organisationens syften, som är mycket vidsträckta och 
rör sig över såväl inrikes- som utrikespolitiska fält, har an
givits vara att 

1) befrämja de afrikanska staternas enhet och solidaritet 
2) san1.ordna och intensifiera dessas samarbete och an

strängningar för att åstadkomma ett bättre liv för Af
rikas folk 

3) försvara dessas suveränitet, territoriella integritet och 
oberoende 

4) utplåna alla former av kolonialism från Afrika 
5) befrämja internationellt samarbete, med särskild upp

märksamhet på FN och deklarationen om mänskliga 
rättigheter. 

Vid mötet drogs ganska omfattande direktiv upp för ett 
panafrikanskt ekonomiskt samarbete. En kommi tte fick i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att åstadkomma något 
slag av gemensam afrikansk marknad, en stabiliseringsfond 
för råvarupriser och att närmare utforma innebörden av ett 
samarbete på det monetära området, bl a en betalnings- och 
clearingunion. 

Redan vid Addis Abeba-rnötet förekom delade meningar 
om vad den nya afrikanska organisationen och det plane
rade ekonomiska samarbetet inom dess ram skulle betyda 
för de existerande regionala samarbetsblocken. I praktiken 
hade detta blivit en fråga om U.P1M :s existens och kanske 
också unionens ekonomiska samarbetsorgan O·P.,..MCE. När 

1 Algeriet, Burundi, Centralafrikanska Republiken, Dahomey, Elfen
benskusten, Etiopien, Förenade Arabrepubliken, Gabon, Ghana, 
Guinea, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo ( Leopoldville), Li~ 
beria, Libyen, Madagaskar, Mali, Marocko, Mauritanien, Niger 
Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalirepubliken, Sudan, 
Tanganyika, T s ad, Tunisien, U g anda och Övre Volta. 
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den nya afrikaorganisationens utrikesministerråd för första 
gången sammanträdde i augusti 1963, framfördes stark kri
tik, främst från Ghanas och Guineas sida, mot den "franska" 
organisationens fortbestånd. Man framhöll, att den inte var 
uttryck för någon verklig intressegemenskap utan att den 
endast hölls samman av medlemsstaternas tidigare gemen
samma kolonialförhållande till Frankrike. Strax innan detta 
möte hade U AM sammanträtt och därvid beslutat att orga
nisationen ingalunda skulle upplösas utan anpassas till de 
nya förhållanden, som skapats genom enhetsorganisationens 
tillkomst. 

ECA-mötet i Niamey 
I slutet av november 1963 höll ECA:s permanenta handels
kommitte ett sammanträde i Niamey, varvid frågor rörande 
det ekonomiska samarbetet inom Afrika var föremål för en 
ingående och konkret diskussion. Huvudfrågan vid mötet 
var möjligheterna att åstadkomma en gemensam marknad 
och diskussionen kom härvid att följa en inom ECA:s sekre
tariat utarbetad promemoria, "Background Paper on the 
Establishment of an African Common M arket". Ä ven un
der dessa överläggningar kom meningsskiljaktigheterna rö
rande UAM:s fortsatta existens i dagen men åsiktsbrytning
arna synes inte ha varit så skarpa som tidigare. I mars 1964 
beslöt dock U AM vid ett rnöte i Dakar att upphöra som 
politisk organisation. OAMCE däremot fortsätter sin verk
samhet på det ekonomiska planet. 

Man föreföll att vid handelskommittens möte vara över
ens om att åtgärder för att förverkliga den afrikanska ge
mensamma marknaden skall vidtagas successivt. Man borde, 
framhölls det, börja samarbetet inom begränsade områden. 
Särskilt starkt stöd vann en sådan framgångslinje helt natur
ligt hos de f d franska områdena i Västafrika, medan mot-
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ståndet, såsom tidigare, främst kom från Ghana och Guinea 
men också från Förenade Arabrepubliken och Etiopien, som 
hävdade att de regionala organisationerna hotade att för
dröja förverkligandet av en gemensam marknad. Dessa kri= 
tiska stater innefattade i sin argumentering ·också associe= 
ringsavtalet med EEC, som eljest inte föreföll att längre vara 
någon stridsfråga av första rangen. Bl a från E tiopiens och 
Liberlas sida lär man ha varit moderat i sin bedömning. De 
menade båda, att EEC=associeringen väl skulle kunna ha en 
gynnsam inverkan på de afrikanska marknadsplanerna men 
den finge naturligtvis inte hindra utvecklandet av den inter= 
afrikanska handeln. 

Man beslöt vid mötet att uppdraga åt kommittens gene= 
ralsekreterare att fortsätta utredningarna rörande den ge= 
mensamma marknaden och man förordade att ett särskilt 
organ skulle inrättas för att formulera de grundläggande 
principer, som bör finnas i ett kommande avtal. 

EC A: s sjätte session 1964 

Planerna på en afrikansk gemensam marknad var föremål 
för ingående diskussioner vid ECA:s sjätte session i Addis 
Abeba den 19 februari-3 mars 1964. Till mötet förelåg ett 
digert utredningsmaterial som utarbetats av kommissionen. 
Att de afrikanska staterna är beredda att förverkli~a dessa 
planer förefaller ställt utom tvivel. Men många problem och 
tvister måste lösas. Bildandet av den afrikanska utvecklings= 
banken och, naturligtvis i än högre grad, den afrikanska 
enhetsorganisationen visar att viljan till ett panafrikanskt 
samarbete finns, trots medvetandet om de praktiska svårig= 
heterna. 

Ett avsnitt ur den rapport om det ekonomiska läget i 
Afrika som utkom till ECA=sessionen (Economic Bulletin for 
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Africa Vol. IV, No 1, Part B,) sammanfattade innebörden 
av de aktuella strävandena mot ekonomisk enhet: 

"The expansion of intra-African trade and the founding 
of an African payments union and an African Common 
Market are among the most important steps towards the 
development of economic unity in Africa. While the expan
sion of intra-African trade requires the removal of trade 
restrictions and the increase in the facilities for the transport 
of goods between countries, the establishment of an Mrican 
Common Market on the basis of a multi-lateral system 
would raise problems involving tariff schedules, customs 
legislation, trade policy, intra-Mrican trade and the final 
repercussions of free trade and the equalization of tariffs. 
In all these fields there is bound to be a need for a cc
ordination of activities, plans and policies. But the first step 
in this direction would seem to be the creation of an African 
payments union." 

Den senaste utvecklingen 
Betalningsunionen diskuterades av ECA i samband med In
ternationella Valutafondens årsmöte i september 1964. Som 
diskussionsunderlag användes en rapport, som utarbetats av 
en expertgrupp och vari föreslogs att ett afrikanskt valuta
råd skulle upprättas för att befordra det monetära san1arbe
tet inom området, liksom ett multilateralt clearingsystem, 
vilket skulle öka konvertibiliteten för de enskilda ländernas 
valutatillgodohavanden i handeln med utomstående länder. 
För internhandeln skulle clearingen betyda att underskott 
mot ett land kunde täckas med överskott mot ett annat. 

Medlemskap i betalningsunionen, som påminner om den 
i Västeuropa 1951-1958 fungerande EPU, skall enligt för
slaget vara frivilligt. Medlemmarna måste emellertid för-
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binda sig att låta sina inter-afrikanska kommersiella betal
ningar ske över unionen. Vissa undantag kan dock göras 
från denna regel. 

Vid ECA:s sjunde session, som ägde rum i Nairobi den 
9-23 februari 1965, fortsatte diskussionerna om den ekono
miska integrationen på den afrikanska kontinenten. Resul
tatet av överläggningarna kan ingalunda sägas ha varit 
några omvälvande nyheter eller några radikala beslut på 
vägen mot förverkligandet ·av den afrikanska gemensamma 
marknaden. Snarare synes diskussionerna ha präglats av en 
pragmatisk och realistisk syn på de svårigheter som möter 
i dessa strävanden. ECA :s generalsekreterare underströk, att 
utvecklingen n1åste gå stegvis via samarbete på skilda eko~ 
nomiska fält mellan ett fåtal länder och kanske inte minst 
inom de organ, som redan existerar för olika slag av regio
nalt ekonomiskt samarbete. Han betonade att det inte finns 
någon motsättning mellan å ena sidan ett sådant partiellt 
och successivt utbyggt samarbete och å andra sidan mål~ 
sättningen att skapa en panafrikansk integration. Men in
tegration i Afrika är inte detsamma som integration i 
Europa: "In Western Europe the problem of integration is, 
by and large, one of dovetailing national structures that are 
already well developed in to an. efficient mosaic. - -- -
Bu t African economies are in many instances so under
developed, that there is little to integrate, and the economic 
planner has to give as much attention to creating the struc
tures themselves as to uniting the1n at the subregionallevel 
into consistent vvholes. Probably, a term more expressive of 
this situation than 'economic integration' would be 'integra
ted economic development' ." 

ECA :s insatser för att främja det ekonomiska samarbetet 
mellan Afrikas länder kan med hänsyn till de stora svårig
heterna bedömas som framgångsrika. Det förefaller också 
som dessa strävanden har haft ett gott stöd från medlem-
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n1arnas sida, särskilt efter tillkomsten av den afrikanska 
enhetsorganisationen. Allteftersom förutsättningar i övrigt 
skapas och förbättras genom ökad kunskap om kontinentens 
ekonomiska förhållanden, t ex i form av tillförlitligare och 
mer jämförbar statistik, är det ingalunda osannolikt att vä
sentliga, konkreta resultat av kommissionens arbete kan 
komma nog så snabbt under de närmaste åren. Det grund
läggande villkoret härför är naturligt nog att det ekono
miska samarbetet inte kommer att äventyras eller allvarligt 
störas av växande. eller helt nya politiska motsättningar 
mellan de afrikanska folken. 



Nordiska Afrikainstitutet 
arbetar sedan 1962 i Uppsala som ett skandinaviskt informations
och dokumentationsorgan för afrikanska frågor. Institutet förfogar 
över ett bibliotek med en stor samling statstryck, tidningar och tid
skrifter från Afrika, bedriver en omfattande nordisk kurs- och före
läsningsverksamhet samt organiserar årligen ett internationellt semi
narium kring något aktuellt afrikanskt problem. Institutet utger även 
ett antal publikationer av olika slag. I denna skriftserie har utgivits 
Afrikansk fackföreningsrörelse av Sven Fockstedt, Panafrikaq-ismen 
och kommunismen av Colin Legum, Ungdom, utbildning och arbets
löshet i Afrika av Archibald. Callaway samt Afrikanska utvecklings
problem av Dunduzu K. Chisiza. 

- som här redogör för Afrikas handel och ekonomiska samarbets
strävanden-är sedan 1959 chef för Svenska Bankföreningens utred
ningsavdelning och dess tidskrift Ekonomisk Revy. Han har i sin 
verksamhet nära följt utvecklingen av de internationella handels
och samarbetsfrågorna, främst på tre områden, nämligen de inter
nationella kapitalrörelserna, de ekonomiska relationerna mellan öst 
och väst samt de ekonomiska samarbetssträvandena i Afrika. 


