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Förord 

I en artikel i The Journal of ModernAfrican Studies för ett 
år sedan anförde Surendra Patel i FN :s ekonomiska kommis
sion för Afrika (ECA) följande lilla liknelse~ Herr Kan och 
herr Kan-inte är båda mycket intelligenta och välmenande 
och angelägna om att utforska u-landsproblemen. Herr Kan
inte tillbringar sina sömnlösa nätter med att lägga ännu ett 
viktigt skäl varför man måste misslyckas till den långa förteck
ning över skäl som han redan fått fram. Och listan fortsätter 
att växa i proportion till hans ·lysande begåvning. Herr Kan 
förfar på helt motsatt sätt. Han fortsätter rastlöst med att 
finna skäl varför man kan lyckas. Och när han tycker att han 
fått fram tillräckligt många skäl sätter han igång med att få 
något gjort. 

Liknelsen är, som Patel tillägger, inte utan betydelse för 
vad som kan komma att hända i de fattiga länderna under 
kommande år. Författarna till denna lilla skrift har större för
ståelse för liknelsens herr Kan än för herr Kan-inte. Och vi 
tror att det är delade meningar i denna grundläggande be
dömningsfråga som ligger bakom många vitt skiljaktiga förut
sägelser i fråga om både Afrikas och andra underutvecklade 
regioners framtid. Vad vi särskilt vill framhålla är, att den 
ekonomiska utvecklingen i första hand påverkas av hur man 
i olika länder och regioner genom sin politik kan organisera 
och utnyttja de egna resurserna på ett för hela folket så ra
tionellt sätt som möjligt. En framgångsrik sådan politik är 
avgörande för takten i den ekonomiska utvecklingen. I detta 
liksom i många andra avseenden har vi samma uppfattning 
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som den vilken ECA gett uttryck för i sina studier. Vår skrift 
kan i betydande utsträckning ses som en presentation av dessa 
för svensk publik. 

Vikten av ekonon1isk utveckling kan vidare inte nog under
strykas. Utan den är det omöjligt att för folkets breda lager 

realisera något enda av de värden- frihet, rättssäkerhet, rikt 
kulturliv etc., - som vi alla brukar anse väsentliga. Att enbart 
inrikta sig på att nå dessa mål utan att samtidigt energiskt ver
ka för ekonomisk utveckling Gch i sista hand för en industriali
sering kan aldrig bli annat än en from förhoppning som kom
mer att svikas. 

Btockholm i december I g65 

,Bengt Ake Berg . T ord Ekström 
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1. Några mått på· underutvecklingen 

Ett mycket allmänt mått på Afrikas nuvarande ekonomiska 
· underutveckling får man av de grundläggande uppgifterna att 

världsdelen·har ca 25 % av jordens landyta och en ungefär 
lika stor andel av dess odlingsbara areal, men bara 8 % av 
världens befolkning och 2 % av dess totala produktion. Afrikas 
naturtillgångar är lika mångsidiga som rika,. och även om be
dömningarna av världsdelens framtid varierar inom vida 
g;,ränser står det ändå klart att det finns stora möjligheter att 
öka dess a,ndel av båd~ produktion och befolkning och i mot
svarande mån förbättra levnadsvillkoren och stärka dess in
flytande i världen! 

En närmare uppfattning om produktions- och levnadsvill
kor ger tillgängliga uppgifter om nationalprod11kt respektive 
nationalinkomst per invånare i olika länder.l Sådana upp
gif.t~r har saf.llmanställts bL a. av FN :s ekonomiska kommis
sion fö·r Afrika (ECA) i en studie av den industriella tillväxten 
som är en huvudkälla rörande världsdelens ekonomiska ut
veckling.2 Nationalinkomsten per invånare och år rörde sig 
I g6o i Afrika om ca 500 kronor eller I oo dollar per år. För 
industriländerna (inkl. Sovjet och Östeuropa) var motsva
rande tal i genomsnitt över 6 ooo kronor och för Sverige be
tydligt mer (jfr tab. I i bilagan). I jämförelse härmed. är skill
naderna mellan olika afrikanska länder i detta avseende myc
ket begränsade. Enda undantaget utgör Sydafrikanska republi
ken, som är väsentligt mer ekonomiskt utvecklad. Av intresse är 
att de båda afrikanska länder som sedan länge varit självstän
diga- Etiopien och Liberia 7: ingalunda tillhör de ekonomiskt 
mest avancerade på kontinenten. 
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I-Iär är det på sin plats med en reservation rörande de an
förda siffrorna som är osäkra inom viss marginal. Det sam
manhänger med den allmänna svårigheten att göra inkomst
jämförelser mellan länder med olika prisstruktur och alldeles 
särskilt med svårigheten att få fram jämförbara priser dels på 
tjänster, dels på jordbruksprodukter inom den stora "självhus
hållningssektorn", där den övervägande majoriteten - om
kring 3/4 - av befolkningen i Afrika återfinns. Ibland visar 
afrikanska siffror för nationalinkomst per invånare i ekono
miskt sett likartade länder så betydande skillnader att det är 
svårt att förklara dem. Någon klar och fullständig bild av ett 
lands ekonomi kan man tydligen inte få av sådana tal, och de 
måste därför användas med försiktighet. Den speciella osä
kerheten i det afrikanska materialet återspeglas i att FN än
nu inte publicerar någon delserie för Afrikå i samband med 
sina beräkningar av världsproduktionens utveckling; en upp
skattning av den afrikanska bruttoproduktionen vägs däremot 
in i världsindexen. 3 

Men trots alla dessa reservationer står det klart att denna 
osäkerhet spelar mindre roll vid jämförelser mellan Afrika och 
industriländerna. Man kan måhända diskutera Om en perca
pitainkomst på 500 eller I .ooo kronor per år är rimligast för 
ett enskilt afrikanskt land, men det stora gapet mellan samt
liga afrikanska länder och genomsnittet för industriländerna 
påverkas föga därav. Att medelinkomsten per invånare i Afri
ka ändå bara är omkring I f I o av vad den är i åtminstone de 
mest utvecklade industriländerna, torde vara obestridligt. 

Skillnaden i utveckling är av naturliga skäl mindre i jord
bruket än i industrin. Inkomsten av jordbruk - eller värdet 
av jordbruksproduktionen- per invånare motsvarar i Afrika 
ungefär hälften av industriländernas, medan den afrikanska 
industriproduktionen per huvud motsvarar bara några få pro~ 
cerit av ,industriländernas. Genom att den begränsade jord
bruksproduktionen delvis är specialiserad för export och inte 
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är jämnt fördelad på befolkningen är undernäring och brist
sjukdomar svåra problem. Men eljest är det tydligt att eko
nomisk tillväxt främst är en fråga om tillväxt av industrin och 
övriga stadsnäringar, vilkas utveckling hänger samman med 
industrins. Det är detta som åsyftas när vi talar om "industri
alisering" i fortsättningen. 

Den obetydliga afrikanska industrin utgörs till större delen 
av dels gruvbrytning för export, dels hantverksbetonad pro
duktion. Om man frånräknar Sydafrika, det enda relativt in
dustrialiserade landet, är Afrikas hela industriproduktion 
mindre än Sveriges, fast antalet sysselsatta i den afrikanska in
dustrin beräknas vara omkring dubbelt så stort (exkl. Sycl
afrika) och folkmängden ca go gånger större. Hela industrins 
bidrag till nationalprodukten är i denna huvuddel av ... .t\frika 
bara ca I 5 % mot 40 a 50 i industriländerna - av en mycket 
större nationalprodukt. I Afrika är jordbrukets bidrag till na
tionalprodukten fortfarande tre a fyra gånger större än in
dustrins. Afrika har med andra ord ännu tagit bara de första 
tveksamma stegen på industrialiseringens väg. 

Det är mot denna bakgrund man måste se den vikt som nu 
tillmäts den framtida ekonomiska tillväxten i Afrika lika väl 
som på många andra håll. Om politiskt oberoende var slag
ordet under 1950-talet framstår en snabb växt utan tvivel som 
det angelägnaste under den följande tiden, framhåller ECA. 
Mer än någonsin tidigare håller regeringarna på att göra upp 
planer, program och projekt för att få t.ill stånd en övergång 
från fattigdom till relativt välstånd. 

Vi skall närmast i korthet undersöka vilka slutsatser som i 
detta läge kan dras av den utveckling so1n redan ägt rum i de 
industrialiserade länderna samt belysa de trender som nu gör 
sig gällande dels i Afrika, dels i industriländerna. Problemet i 
Afrika består i att skynda på en utveckling som i viss utsträck
ning redan har kommit igång. Detta söker man göra genom 
en planering av ekonomin, vars huvuddrag skildras i ett ka-
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pitel. Därefter belyses problem som möter vid industrialise
ringssträvandena beträffande sysselsättning och kapitalbild
ning samt i utrikeshandeln. Vidare åskådliggörs mera konkret 
det regionala samarbete som behövs inom vissa viktiga in
dustrigrenar, nämligen stål- och verkstadsindustrin, kemisk 
industri, cementtillverkning och skogsindustri. Framställning
en avrundas slutligen med några synpunkter på vår bistånds
politik som framstår som Timliga ur afrikansk synvinkel. 
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2. Lärdomar av industriländernas utveckling 

De problem som Afrika och många andra u-länder nu står in
för, belyses av den utveckling som redan ägt rum i industri
länderna ( inkl. Sovjetunionen och Östeuropa enligt defini
tionen under tabell I .j bilagan) . Den standard som befolk
ningen i dessa levde på i genomsnitt vid I 8oo-talets mitt, måste 
ha varit ungefär likvärdig med den som råder i·u-länderna i 
dag. Denna utveckling innebär att jordbruksproduktionen i 
industriländerna har fyra- eller femdubblats under perioden 
I8so-Ig6o, vilket möjliggjort dels en tredubbling av-befolk
ningen, dels en ökning av produktionen per invånare med ba
ra drygt hälften - men tillräckligt för att säkra en i stort sett 
tillräcklig näringsstandard. Samtidigt har industriproduktio
nen i dessa länder kanske fyrtiodubblats eller per invånare 
räknat femtondubblats.l Mot den bakgrunden är det rikti
gare att tala om en "produktionsexplosion" än om en "be
folkningsexplosion", och det behöver då inte te sig särskilt 
skrämmande när befolkningsstatistikerna nu förutser en för..; 
dubbling av jordens befolkning under den sista tredjede~en av 
detta århundrade. 

Denna ·industriländernas ekonomiska revolution verkar 
storartad, men som ·årlig tillväxt räknad ränta på ränta blir 
framåtskridandet betydligt blygsammare. EGA citerar följan
de beräkningar som utförts av en av dess ledande ekonomer, 
Surendra Patel, och återges i tablån nedan. Den totala pro
duktionen har i medeltal ökat med 2,5 a 3 % årligen under 
detta dryga århundrade. Tillväxten har förvisso inte varit 
jämnt fördelad i olika avseenden. Den har varit avsevärt snab-
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bare i industrin än .i jordbruket och tidvis gått mycket fortare 
i en del länder och .regioner än i andra, och ökningen har 
ibland upphört eller under depressioner och krig förbytts i sin 
motsats. Befolkningstillväxten har under perioden varit be
tydligt jämnare och har i medeltal motsvarat jämnt I % per 
år. Produktionen eller nationalinkomsten per invånare har 
följaktligen i genomsnitt ökat med knappt 2 % årligen, vilket 
räknat med ränta på ränta under I ro år gett ett så enormt 
resultat. 

Jämför man nu med förhållandet i u-länderna under sam
ma period finner man att befolkningstillväxten där har varit 
nästan lika stor men produktionsökningen avsevärt mindre än 
i industriländerna. Befolknings- och produktionstillväxt har i 
själva verket praktiskt taget balanserat varandra i u-länderna, 
varför nästan inget blivit över för standardförbättring. Och 
den promille per år med vilken nationalinkomsten per invå
nare kan ha stigit i u-länderna under århundradet, har föga 
förbättrat tillvaron för folkets breda lager. 

Utvecklingstendenser i industriländerna I8so~Ig6o 

Genomsnittlig årlig tillväxt i procent 

Totalt Per invånare 
Nationalprodukt ..................... . 2,7 1,8 
Jordbruksproduktion ................ . I ,4 0,5 
Industriproduktion ................. . 3,5 2,6 

Källa: ECA, Industrial growth in Africa, New York 1963, sid. 5. 

Resultatet av denna så olikartade utveckling i skilda delar 
av världen - i nord och i syd - har blivit den nuvarande oer
hörda snedheten i resursfördelning. Dagens industriländer ha
de vid mitten av förra århundradet ungefär. I /4 av världens 
befolkning och svarade för drygt I /3 av dess produktion, och 
denna något större produktionsandel motsvarade då i stort 
sett bara de meransträngningar som krävdes i ett hårdare kli-
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mat. 1\tfedan industriländerna i dag fortfarande har bara 
drygt )i av jordens befolkning, svarar de nu för åtminstone 
%av världsproduktionen.2 
När nu de afrikanska regeringarna enligt ECA har gått in för 
en snabb ekonomisk tillväxt , är frågan vilka vägar de skall be
träda och om de skall behöva lika lång· tid som industriländer
na i genomsnitt- I I o år- för att uppnå dessas standard av 
I g6o. ECA fastslår att en mycket snabb industriell expansion 
måste utgöra kärnan i varje program för att nå detta mål; vi 
återkommer härtill nedan. Vad utvecklingstakten beträffar, 
har allmänt sett tillväxten blivit snabbare för de sent industri
aliserade länderna. Det främsta skälet härtill är att dessa kun
nat utnyttja det ständigt växande tekniska kunnandet. Dess
utom är det troligt att Afrika kommer att hindras mindre av 
konjunkturväxlingar än de nuvarande industriländerna gjort 
- och förhoppningsvis även av krig. ECA erinrar om att in
dustriländerna under åren I8so-I945 genomlidit 6-7 "van
liga" konjunkturcykler förutom 30-talets svåra depression, 
samt en större jordbruksdepression och två världskrig. 

Hur som helst behövs det inte sekler för att uppnå en afri
kansk industrialisering och knappast heller för att avsevärt 
krympa det ekonomiska avståndet till industriländerna, .även 
om de senare fortsätter sitt nuvarande framåtskridande; jfr 
nedan. 

Även när det gäller de strukturella förändringar som en in
dustrialisering innebär, kan viktiga ledtrådar erhållas från in
dustriländernas erfarenheter hittills. ECA anför här utred
ningar som tidigare gjorts inom FN. Man har därvid indelat 
industrin i tre grovt avgränsade huvudgrupper: gruvbrytning 
samt tung och lätt industri. Tillgänglig statistik från olika län
der och tider visar att tungindustrin har vuxit I /'2, a 2 gånger 
snabbare än den lätta eller konsumtionsvaruind~strin. I in
dustrialiseringens början utgjorde den senare huvuddelen av 
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industrin. Men i industriländerna har proportionerna så små
ningom förändrats så att konsumtionsvarusektorn nu utgör 
bara ca I f 3· Denna utveckling fortsätter så länge industrin 
överhuvudtaget växer. De undantag som finns härifrån ·är få 
och förklaras främst av att vissa länder kunnat utveckla en stor 
export av jordbruksprodukter till andra industriländer och 
från dem i stället importerat tunga industrivaror (t. ex. Dan
mark, Nya Zeeland). Enstaka afrikanska länder kan liksom 
dessa komma att avvika från huvudregeln. Men för Afrika som 
helhet kan man med ·stor sannolikhet säga att en snabbare till
växt av den tunga industrin än av den lätta är en förutsättning 
för en omfattande industrialisering. 

Mot bakgrund av dessa erfarenheter har man inom ECA 
kommit till följande allmänna slutsats. En årlig expansion i 
industrin .med i runt tal IO % (per invånare ca 8 %) borde 
vara möjlig och i jordbruket med 3 a 4 % (per invånare I,5 
a.2.%). Framställningen av industrivaror skulle då kunna åt
tadubblas på ca 20 år i stället för fyrdubblas, varigenom Afri
ka skulle nå upp till ungefär den nivå som industriländerna 
per invånare räknat befann sig på i slutet av föTra århundra
det. Och på mindre än 50 år skulle det avstånd kunna övervin
nas som I g6o skilde Afrika från industriländerna. Detta förut
sätter emellertid att den tunga industrin i Afrika pa sikt växer 
betydligt fortare. Allt detta framgår närmare av tabell I och 
2 i bilagan. 

Om en sådan utveckling skall visa sig möjlig sammanhäng
er i höggrad med de afrikanska regeringarnas vilja att stimu
lera tillväxten, allra främst inom industrin. 
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3· Verkligheten och förhoppningarna 

Vi skall i det följande granska några drag av den ekonomiska 
utvecklingen i Afrika under de senaste årtiondena på grundval 
främst av tillgängligt FN-material. Av tabell 3 i bilagan fram
går att det visst inte saknats ett ekonomiskt framtåskridande 
i meningen total produktionsökning i Afrika sedan åren före 
det andra världskriget. Den industriella tillväxten tycks t. o. m. 
ha varit snabbare än i industriländerna. Medan de senare 
ökat sin egentliga industriproduktion (exkl. gruvbrytning) 
med ca 5 % per år, har Afrika ökat sin produktion med ca 8 % 
s~dan .I 938. I Afrika liksom i andra u-Hinder har emellertid 
tillväxten i relativt högre grad motsvarats av folkökning, och 
hela varuproduktionen per invånare steg därför ganska obe
tydligt .. Dessutom har denna i och för sig lilla realinkomstök
ning blivit ojämnt fördelad; framförallt har den konc~ntrerats 
till de örnråden och näringar som har med utrikeshandeln att 
göra. En väsentlig del har med andra ord gått till icke-afrika
ner. 

Den genomsnittliga realinkomstnivån i Afrika har alltså 
föga förändrats· sedan slutet av 1930-talet medan den i in
dustriländerna ·stigit med ett par procent om året, konstaterar 
ECA. "De ekonomiska trenderna i Afrika är alltså inte helt 
olika dem i andra u-länder. Det ekonomiska avstånd som skil
jer de rika och de fattiga länderna har fortsatt att växa på 
denna kontinent liksom annorstädes."l . ·· 

För enbart 1950-talet redovis.ar ECA samma årliga ökning 
av den totala varuproduktionen som ovan men något större 
befolkningstillväxt, varför varuproduktionen per· invånare 
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195o-6o steg med bara 0,2 % per år, d. v. s. n1indre än enligt 
ovan och praktiskt taget innebärande stagnation. I sin ekono~ 
miska världsöversikt för I 963 har emellertid FN presenterat 
ett annat siffermaterial, som är något mer uppmuntrande och 
som vi närmast skall referera (jfr tab. 4 i bilagan.) 

Enligt detta- givetvis osäkra- material2 har Afrika under 
1950-talet visat en årlig ökning av den inhemska bruttopro
duktionen med drygt 4 % per år. Denna är visserligen inte 
detsamma son1 "total varuproduktion" enligt ovan, då brut
toproduktionen innefattar även tillhandahållandet av tjäns
ter. Men det är inte troligt att enbart medräknandet av deras 
,utveckling kan förklara den betydande skillnaden mellan. de 
båda tillväxttalen, och uppgiften om nationalproduktökning
en bör då, som den senare, tillerkännas vitsord. Vad beträffar 
befolkningstillväxten har man i FN :s världsöversikt räknat 
med något större årlig befolkningstillväxt än enligt ovan eller 
2,2 %, och resultatet blir då att den inhemska bruttoproduk
tionen per invånare skulle ha ökat med nästan 2 % per år i 
Afrika under I 950-talet. Ä ven om denna standardhöjning har 
blivit mycket ojämnt fördelad, kan den inte gärna ha lämnat 
alla breda folklager alldeles oberörda. 

U t vecklingen i Afrika jämförd med den som samtidigt ägt 
rum i andra u-länder och i industriländerna åskådliggörs ock
så i tabell 4, som dock exkluderar kommunistländerna och i 
båda fallen avser enbart länder med "marknadsekonomi" en
ligt FN :s terminologi. Vi hänvisar till denna tabell och vill 
här bara framhålla att tillväxten per invånare i Afrika före
faller ha varit något svagare än i samtliga .u-länder och vä
sentligt svagare än i industriländerna enligt denna definition. 
Bland u-länderna synes endast de latinamerikanska ha haft en 
långsammare standardstegring under I 950-talet. Skillnaden i 
utvecklingstakt mellan Afrika och industriländerna blir vidare 
än större om man, som sig bör, till de senare hänför också Sov
jetunionen och Östeuropa. A andra sidan bör det understry-
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kas att denna växande klyfta av tillgänglig statistik att döma 
inte innebär den totala frånvaron av ekonomisk utveckling i 
Afrika. 

Av stort intresse skulle det vara att mäta den ekonomiska 
utveckling som ägt rum i Afrika under den korta självständig
hetsperioden och konstatera hur stor framgång industrialise
ringssträvandena fått. Uppgifter för de tre eller fyra första 
åren av Ig6o-talet finns emellertid bara för ett fåtal afrikan
ska länder. Vad först beträffar industrin syns produktionsök
ningen i dessa i medeltal ha varit ungefär densamma då som 
under 1950-talet enligt tabell 3· Särskilt snabb tillväxt har 
Nigeria noterat (ca I I % per år). Överensstämmelse syns i 
huvudsak råda mellan produktions- och sysselsättningsutveck
ling inom industrin (jämför nedan). 

Under 6o-talets början har den totala produktionen per in
vånare utvecklats ganska förmånligt i Sudan, Nigeria och Tu
nisien (med 2,5-3,5 %ökning per år) medan den stagnerat i 
Marocko och Uganda samt sjunkit i f. d. Rhodesia och Nyasa
land (Centralafrikanska federationen) .3 Att döma även av 
den ·något rikhaltigare sysselsättningsstatistiken (se tabell 5 i 
bilagan) har den ekonomiska utvecklingen varit mycket olikar
tad i olika länder. I genomsnitt tycks den dock inte ha varit 
särskilt förmånlig. Självständighetsperioden har emellertid 
för flertalet länder varit så kort att de nya regin1ernas strä
vanden överhuvud inte gärna kan ha hunnit sätta sin prägel 
på denna statistik i någon högre grad. Den ekonomiska till
växten under de första åren av politisk autonomi har därför i 
stort sett sammanfallit med den som gjorde sig gällande tidigare. 

Det. förefaller sammanfattningsvis som om en tillväxtpro
cess har kommit igång åtminstone i flera länder i Afrika, men 
denna tycks inte vara tillräckligt stark för att minska klyftan 
gentemot industriländerna och, som vi nedan skall finna, inte 
heller tillräckligt kraftig för att lösa de interna problemen. Nå
gon ändring i dessa tendenser skulle knappast heller vara att 

2 - Afrikas ..• 17 



i 
:· 

,, 

vänta för den närmaste framtiden enligt de prognoser om Af~ 
rikas ekonomiska utveckling under innevarande årtionde son1 
har u tf örts inom FN-sekretariat et. Enligt u p p skattningar. gj or
da i världsöversikten för I 9634 väntas Afrikas inhemska brut
toproduktion öka något svagare än samtliga u-länders (enligt 
definitionen närmast ovan) under I 960-talet, varför Afrikas 
andel av dessas totala bruttoproduktion skulle minska från 
I 6 % år I 960 till I 5,2 % I 970. Samtidigt väntas u-ländernas 
andel av samtliga "marknadsekoriomiers" ,inhemska brutto
produktion Öka från I5,6% I960 till I6 a I7% år I970, vil
ket är liktydigt med att den afrikanska andelen därav skulle 
bli ungefär oförändrad. 

Motiv och möjligheter för snabbare tillväxt i Afrika . 
Dessa prognoser innebär för industriländernas del i stort 

sett att den utveckling som ovan redovisats för dem under 
I 950-talet skulle fortsätta även under I g6o-talet. Detta torde 
också faktiskt ha blivit fallet under den gångna första hälf
ten av årtiondet. Vad beträffar OECD-länderna exkl. Japan, 
(dvs: Västeuropa och Nordamerika) torde den ''planerade" 
tillväxten av deras gemensamma bruttonationalprodukt med 
drygt 4 % per år (motsvarande en ökning med 50 % över hela 
årtiondet) rentav ha överträffats I g6o-65, samtidigt som till'" 
växten i J apan, Sovjet och de östeuropeiska länderna varit· än 
snabbare, även om i dessa en avmattning inträffat jämfört 
med I 950-talet. Detta innebär att den· tillväxttakt som enligt 
ovan alla dessa industriländer i medeltal haft under det se
naste århundradet snarare tenderat att öka än minska sedan 
andra världskriget. Denna utveckling kommer säkerligen att 
fortsätta, bl. a. till följd av den världspolitiska tävlan mellan 
olika ·länder och ländergrupper. 

U -länderna i Afrika och annorstädes får i motsvarande mån 
svårare att knappa in på industriländernas ekonomiska för
språng. Detta förhållande är rimligtvis av stor psykologisk be-
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tydelse för u-länderna, -även om det viktigaste för dem borde 
vara att skynda på sin tillväxt oavsett relationen till- industri
lä'hderna. Det förefaller sannolikt att många u~länder kommer 
att'anstränga sig ytterligare för att minska den bestående klyf
tan till industriländerna, vilket i sin tur bör verka-pådrivande 
pa de senares utveckling .. Den ekonomiskatävlan i .världen som 
hittills gjort sig gällande mellan väst och öst, torde alltså ut:
vidgas till.att gälla också nord-syd. 

:::: Mera .närliggande motiv för u-länderna för att skynda- på 
sin ekonomiska utveckling står dock att finna i de dagsaktuel
la politiska motsättningarna. Ekonomisk tillväxt ät-en förut
sättning för politisk .maktutövning i Afrika .liksom annorstä
_des och kampen om inflytandet på· den afrikanska kontinen:
.ten och i Mellersta Östern måste. rimligtvis verka pådriv.ahde 
på strävandena efter ekonomisk utveckling. ·Det torde här räc
ka med att som exempel anföra motsättningarna mellan·Syd
·afrikanska republiken och flertalet övriga stater i .Afrika samt 
·mellan Egypten och Israel. . 

. om· dessa motiv för en snabbare ekonomisk tillväxt framstår 
sorn. oacceptabla för många, ter sig i stället de interna skälen 
som desto mera ·legitima. Ovan .har .berörts fattigdomen och 
undernäringen. Men. sannolikt är den. starkaste ·drivkraften 
för att skynda på den· ekonomiska utvecklingen tvånget att 
skaffa befolkningen sysselsättning. Detta belyses av EOA med 
ett par· talande uppgifter : under r 940- och r gso.:talen. växte 
den arbetsföra befolkningen i Afrika med ca 25 miljoner, me
dan jordbruket hade ·svårigheter att vid .rådande teknik ge 
bärgning .. åt -fler människor och antalet anställda i industrin 
Ökade ·med kanske I miljon bara . 

. J\frika liksom flertalet andra u-länder befinner sig nu. del
vis i ·en sämre situation än de nuvarande industriländerna 
gjorde. på motsvarande "Utvecklingsstadium. Möjligheterna att 
vidga· exporten av traditionella. livsmedel. och -råvaror· är 
numera starkt begränsade, jfr nedan. U-ländernas befolkning 
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saknar vidare de emigrationsmöjligheter som fanns under 1 

I 8oo-talet och de första årtiondena av vårt århundrade, sam
tidigt som deras befolkningstillväxt genom medicinens fram
steg i och- hjälp från industriländerna blivit betydligt större. 
Det är ingen överdrift att säga att det är den medicinska hjäl

pen från industriländerna som tvingar fram en snabbare eko

nomisk utveckling i u-länderna. 

A andra sidan har u-länderna i Afrika och andra delar av 
världen nu en enorm fördel genom den vetenskapliga och tek
niska utveckling som ägt rum sedan industrialismens början. 
De har möjligheter att tillämpa en teknik som är mycket hög
re än deras traditionella utan att behöva utveckla den själv
ständigt än på länge. Detta förhållande gör det i och för sig 
troligt att tillväxten i Afrika kommer att bli snabbare än den 
var på motsvarande stadium i de nuvarande industriländerna. 

Man kan emellertid också vända på argumentet och säga, 
att det väsentliga är det allt snabbare tekniska framåtskridan

d et J som de afrikanska länderna genom sin brist på resurser i 
form av forskning och kapital inte kan tillgodogöra sig, och 
att de därför kommer att bli alltmer efter i den tekniska och 
industriella utvecklingen. Härtill kan åter genmälas att anal
fabetismens avskaffande, främjande av forskning och introdu
cerande av en framstegsideologi på ett avgörande sätt kan 
öka Afrikas förutsättningar att tillgodogöra sig det tekniska 
framåtskridandet och därmed skapa möjligheten att få till 
stånd en snabb ekonomisk tillväxt. 

Debatten går vidare, men exemplen från länder, som under 
de senaste årtiondena faktiskt haft en snabb tillväxt och till 

,;· 

stor dellyckats övervinna sin tidigare efterblivenhet, visar att 
en sådan utveckling är ekonomiskt och organisatoriskt möjlig. 
Bland dessa länder kan nämnas J apan och Israel samt Sovjet
unionen och de minqre industrialiserade östeuropeiska län
derna, främst kanske Bulgarien, Rumänien och Jugoslavien. 
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Samtliga dessa länder redovisar enligt FN-statistiken hög:;t 
till växttaL , 

Vad beträffar de asiatiska kommunistländerna är det 
publicerade statistiska materialet mycket knapphändigt, och 
utrymmet tillåter 'ingen diskussion av det här. Föreliggande 
data anger en snabb tillväxt för Kina under I950-talet.5 Även 
om avsevärda ekonomiska svårigheter inträffat där sedan 
dess, tyder landets kraftutveckling på gott och ont på att be
tydande ekonomiska resultat har uppnåtts. För Nordvietnam 

har en del väsentliga uppgifter nyligen publicerats i en sov
jetisk tidskrift.6 Enligt denna har under åren I957-I963 jord
brukets produktion ökat med ca I /3 och industriproduktionen 
mer än fördubblats. Hela nationalinkomsten har samtidigt 
stigit ca 6ö % och per invånare räknat go %. Som en följd 
av den snabba industrialiseringen gav industrin år I g64 lika 
stort bidrag till det totala produktionsvärdet som jordbruket, 
medan industrins bidrag år I 955 var bara I /5 av jordbrukets. 
;_Utvecklingen på Kuba berörs i kap. 5· 

Alla de nyss nämnda ländernas snabba ekonomiska utveck
ling är hoppingivande för Afrika. Den antyder att det numera 
går att få en snabbare utveckling än den som de äldre industri
länderna haft. Detta är en fråga om politisk och ekonomisk 
organisation. Viljan· att lösa dessa problem är den viktigaste 
förutsättningen för ekonomisk utveckling. 
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4· Utveckling geno1n planering 

Att ekonomisk planering måste till är ganska naturligt. Att 
förlita sig på privat företagsamhet i det nya Afrika där det inte 
finns någon industriell företagarklass kan knappast vara rea
listiskt om· man vill skynda på utvecklingen. Lika litet kan man 
helt lita. till utländska företags initiativ. Dels bedöms detta av 
politiska skäl som omöjligt, dels kan man· heller inte räkna 
med att utlandet skall finna alla projekt tilltalande ur kort
siktiga lönsamhetsperspektiv. Det är i detta sammanhang be
tecknande att det utländska kapitalet i Afrika i huvudsak har 
sökt sig till· investeringar i gruvor och annan råvaruproduk
tion. Vad som på detta stadium är samhällsekonomiskt lön
samma investeringar för landet är inte alltid lönsamma i före
tagsekonomisk mening. 

FN: s ekonomiska Afrikakommission, av vilken de flesta 
afrikanska regeringar är medlemmar - dock ej Sydafrikas ~ 
har som en av sina viktigaste uppgifter att bistå vid utarbetan
det av en effektivare planering. ECA har angett följande prin
ciper härför.l Utvecklingsplanerna bör syfta till stimulans för 
existerande industrier och för att upprätta nya fabriker. Den 
förutsedda ökningen av industrin måste passas in i en allmän 
ram för den ekonomiska tillväxten. I-Iänsyn får tas till befint
liga råvaror och tillgången på valuta för import av varor som 
inte kan framställas inom landet under den närmaste framti
den. En arbetskraftsbalans måste göras upp totalt och för 
olika näringsgrenar. Detaljerade åtgärder bör vidtas för ut
bildning av arbetare och arbetsledare samt även av företags
ledande och teknisk personal eller för att tillfälligt införa sådan 
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utifrån. En budget måste vidare utarbetas för att finansiera åt
gärderna, i.vilken man skiljer mellan inhemska och utländska 
källor, vare sig de senare härrör från internationella organ, 
utländska regeringar eller utländska företag. Detaljerade pro
gnoser måste göras upp för hemmamarknadens expansion lik
som realistiska planer för exporten till utlandet. Med hänsyn 
till att många afrikanska länders hemmamarknader är så små 
och att det blir svårt att öppna utländska marknader för de 
nya industrierna under överskådlig framtid, måste varje lands 
utvecklingsplan sammanställas och samarbetas med grann
ländernas. Särskilt för Afrikas del kan behovet av samverkan 
för att uppnå stordrift och internationell arbetsfördelning inte 
nog kraftigt understrykas . 
. . :·Låt oss härefter titta på hur den afrikanska planeringen ser 
ut i verkligheten. ECA har i en stencilerad rapport2 från ja
nuari 1965 gjort en sammanställning av föreliggande planer i 
inte mindre än 36 afrikanska länder. Som kommissionen fram
håller är planeringen ungefär lika ny som den politiska själv
ständigheten i Afrika och har lancerats som ett medel att upp
nå även ekonomisk självständighet. Det är då naturligt, att 
planeringen i de flesta av dessa länder som är både små och 
än så länge outvecklade, visar stora brister och att bara några 
utvecklingsplaner är .mera genomarbetade. 

·· Flera av de föreliggande planerna· betecknas som interimis
tiska; ·uppgjorda för de första självständighetsåren i avvaktan 
på utarbetandet av mera detaljerade och realistiska utveck
lingsplaner. Bristerna i sådana provisoriska planer är ofta på
tagliga: För att ge ett par exempel förekommer det orealistiskt 
optimistiska beräkningar rörande befolknings- och exportut
vecklingen. I ett land där folk?.kningen har brukat röra sig om 
2,5 % årligen, är. det inte lätt att förstå hur detta tal skulle 
kunna minska till I ,5 % på mindre än ett årtionde utan att 
några effektiva åtgärder samtidigt vidtas. Och beträffande 
exportintäkterna räknar planerna ibland med att de skall sti-
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ga genom ökad försäljning till konstanta priser trots att pri
serna på många råvaror erfarenhetsmässigt har fallit under 
det senaste årtiondet. 

De nu föreliggande afrikanska planerna utgör i regel för
teckningar över angelägna åtgärder att vidtas inom den pri
vata och särskilt den offentliga sektorn. Planerna utgår från 
en given befolkningsökning och beräkningar av en önskvärd 
tillväxt av nationalinkomst och kapitalbildning, varefter kal
kyler görs över effekten härav på betalningsbalans, tillflöde av 
utländskt kapital, sysselsättning och yrkes:utbildning m. m. 
Däremot görs det sällan något försök att med hjälp av input
output-beräkningar pröva planernas konsistens, d. v. s. om 
olika mål i planen är förenliga med varandra. Sådana kalkyler 
visar hur de olika branschernas produktion (output) används 
som insats (input) i andra branscher. 3 

Vissa planer anger målsättningar för nationalprodukt, jord
bruksproduktion samt inkomst både i den traditionella själv
hushållningssektorn och i den moderna marknadssektorn. När 
denna åtskillnad inte görs, avser planerna ofta främst mark
nadssektorn och innehåller därutöver en uppskattning för 
självhushållningssektorn. Men även i det förra fallet är pla
nerna ofta ofullständiga till följd av bristande statistiskt ma
terial. Vissa planer är grundade främst på enstaka stora pro
jekt, som kan sträcka sig över flera år och ofta har föga in
verkan på näringslivet i övrigt. I några stater utgör planerna 
ibland bara en sammanställning av regionala planer, utan to
tala målsättningar och försök till samordnad politik för hela 
landet. 

Ofta är planerna en sammanställning av projekt för den 
offentliga sektorn, särskilt ifråga om infrastruktur - vartill 
brukar hänföras . transportväsen, kommunikationer, bygg
nadsverksamhet, hälsovård och utbildning- samt socialvård; 
för dessa områden finns det ibland prognoser tillgängliga. Be
träffande den privata sektorn och närmast då marknadssek-
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torn, är däremot prognoserna vagare eller saknas helt; själv
hushållningssektorn faller ju ofta utanför planerna. Bristen på 
interafrikansk planering av t. ex. större industriprojekt är i 
praktiken också påfallande. 

Beträffande finansieringen kan nämnas att det är ett av de 
främsta målen i planerna att täcka huvuddelen av projektens 
kostnader med landets egna medel och att minska den andel 
som finansieras av utländska medel, även om dessa absolut sett 
väntas öka. Regeringarna strävar efter att mobilisera både of
fentligt och privat sparande, bl. a. genom att grunda banker 
och sparinstitut, att emittera obligationer samt att hålla till
baka driftbudgeten och öka kapitalbudgeten. 

Nästan alla föreliggande planer är indikativa och innefattar 
inget tvång gentemot dem som inte uppfyller planmålen. All
mänt sett eftersträvar den offentliga sektorn att förverkliga 
de i planerna angivna projekten. I den privata marknadssek
torn grundas de emellertid på de förmåner som regeringarna 
är beredda att erbjuda: kapitaltillskott, skatteundan tag, av
skrivningslättnader etc. 

Vare sig planeringen är indikativ eller normativ, är det 
emellertid angeläget att utfallet av planerna kan fastställas. 
Här föreligger en stor svaghet i den afrikanska planeringen. 
Trots att många av planerna har varit i kraft i flera år, har det 
endast sällan förekommit årsredogörelser för planuppfyllan
det. Skälet härför är främst den svåra bristen på tränade sta
tistiker och annan personal, som efter fastställande av planut
fallet skulle kunna föreslå eller vidta åtgärder för att rätta till 
brister som kan ha uppkommit under planperioden. BL a. i 
detta avseende torde planeringen vara mest utvecklad i de 
länder som tagit intryck av Sovjetunionens och andra öststa
ters planhushållning, främst Ghana, Guinea, Mali och Egyp
ten. 

En fråga av betydelse för den framtida utvecklingen är för
. hållandet mellan jordbruk och industri i planeringen. Som 
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redan framgått ägnas industrialiseringerrnumera en allt:större 
uppmärksamhet till skillnad mot förhållandet under 1950-ta..: 
let,, då ntvecklingen av jordbruket tillmättes den' avgörande 
betydelsen. Skälen för denna förändring av tonvikten anges av 
ECA på följande sätt.4 Om planeringen skall vara rationell och 
den skall kunna mobilisera alla .resurser, får den inte in~ 
skränkas .till att avse enbart en sektor av näringslivet: den 
måste täcka hela ekonomin. Det traditionella argumentet till 
förmån för jordbruket i planeringshänseende, att en höjning 
av dess produktivitet skulle förse en växande ekonomi med 
både kapital, arbetskraft och den nödvändiga marknaden, får 

i · inte fattas så att en industriell utveckling måste föregås av en 
jordbruksexpansion. I själva verket förutsätter en utveckling 

av jordbruket en samtidig och kraftig tillväxt inom industri

sektorn. Om inte hemmaindustrin kan leverera både. de kon.; 
sumtionsvaror som svarar mot ökade jordbruksinkomster och 
de kapitalvaror som behövs för en snabb höjning av jordbru
kets produktivitet, måste dessa varor importeras. Detta möter 
stora svårigheter ur betalningsbalanssynpunkt, samtidigt som 
möjligheterna till ökad export av jordbruksprodukter är myc
ket begränsade. 

·Det är att märka att den diskussion om inriktningen av ti.,. 
ländernas planering på jordbruk resp. industri och kapital
resp. konsumtionsvaruindustri som nu förs världen över inte 
utgör någon principiell nyhet. En sådan debatt fördes r'edan 
på I 920-talet i Sovjetunionen, före femårsplanernas början 
och jordbrukets kollektivisering, och har senare varierats i 
andra kommunistländer. Utrymmet medger inget referat av 
dessa diskussioner, utan vi får hänvisa till ett par källor i u
landslitteraturen där dessa problem behandlas. 5 Det må här 
endast erinras om att. de nämnda länderna valde den central
planerade industrialiseringen med tonvikt på den tunga in
dustrins snabba utbyggnad.· 

· En begränsad eller försenad utveckling av industrin innebär 
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säkerligen.att en självgenererande ekonomisk tillväxt försvå
ras. De få länder som utanför··Afrika utgör undantag från den
na regel; har .haft mycket speciella historiska förutsättningar 
härför genom sin anknytning till det livsmedelsimporterande 
Storbritannieri. Desto· flera är exemplen på länder med en re
lativt snabb ekonomisk. utveckling, i vilka. industrialiseringen 
icke föregåtts av en omfattande utveckling av jordbruket, jfr 
ovan. 

Det sagda innebär ingalunda att investeringarna i Afrika 
redan nu skulle till större delen avse industrin. De är tvärtom 
fortfarande koncentrerade till vad som kan sammanfattas som 
infrastrukturen. Sådana investeringar bör heller inte ses som 
hinder för industriell investering. Infrastrukturella investe
ringar är ofta en förutsättning för utbyggnad av industrin, och 
investering i denna bör göras samtidigt som i jordbruket. I 
många fall torde möjligheterna till ekonomisk avkastning av 
investeringar i infrastruktur kunna ökas genom samordning 
med industriprojekt. 

Bland de länder som ägnar ökad uppmärksamhet åt sin in
dustrialisering anger ECA Ghana, Egypten, Marocko, Nige
ria, Sierra Leone samt Guinea och SenegaL Som exempel kan 
nämnas att under de första åren av 6o-talet har i Egypten, 
Marocko och Guinea regeringarnas anslag av kapitalmedel 
fördelat sig ungefär lika på grupperna industri, jordbruk, in
frastruktur respektive övriga ändamål. För Egyptens del kån 
tilläggas att ungefär 6o % av den planerade produktionsök
ningen från I g6o till I 965 skulle härröra från industrin. 

Som ovan framhållits rörde sig nationalproduktens ökning i 
Afrika under 1950-talet om ca 4% per år. I de flesta av de be
rörda utvecklingsplanerna ligger målsättningen härför betyd
ligt högre, men det förefaller tveksamt hur pass realistiskt det
ta är; i vissa enskilda fall tycks det vara uppenbart orealistiskt. 
När några av planerna nu rör sig med tillväxttal om hela 9 % 
årligen, är det åtminstone troligt att denna takt kommer att 
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avta i de fall då den sammanhänger med förverkligandet av 
enstaka större projekt. Men även om dessa ambitiösa mål
sättningar bara delvis förverkligas, kan de ändå bidra till att 
Afrika får den snabbare tillväxt som är så bittert nödvändig. 
Viktigt är emellertid att planeringen blir effektivare undan 
för undan, och enligt ECA: s mening kommer den att utveck
las både kvalitativt och kvantitativt under de närmaste åren, 
med stora återverkningar på den ekonomiska utvecklingen. 

Vi skall i det följande gå närmare in på ett par områden 
som är av central betydelse i planeringen i Afrika, nämligen 
sysselsättnings~ och kapitalbildningsproblemen. 

28 



5· Sysselsättningsproblemet 

Sysselsättningsutvecklingen i ett antal afrikanska länder un
der de senaste åren belyses med hjälp av Internationella ar
betsorganisationens statistik i tabell 5 i bilagan. Som framgår 
av denna har förändringarna varit mycket oenhetliga. Av de 7 
länder som lämnat uppgifter om den totala sysselsättningens 
utveckling sedan 1958 är det endast Ghana som kunnat rap
portera en ökning. Av I 2 länder- utom Sydafrika- som ger 
uppgifter om sysselsättningen utanför jordbrukssektorn, har 
knappt hälften registrerat en ökning, och inom den egentliga 
industrin är denna andel än mindre. I flertalet länder syns 
alltså sysselsättningen minska, även om detta lyckligtvis inte 
gäller de största länderna. 

Problemets allvar framstår ännu klarare mot bakgrund av 
att denna utveckling ägt rum samtidigt som befolkningen ökat 
kraftigt, och det är sannolikt att denna ökningstakt under en 
övergångstid kommer att visa sig bli snabbare. Aktuella FN
uppgifter beträffande Afrikas folkmängd räknar sålunda med 
en ökning om 2,5 % per år1 mot 2,2 respektive 1,9 % under 
1950-talet enligt ovan; skillnaden beror dock åtminstone del
vis på förbättrad befolkningsstatistik. Detta innebär en årlig 
ökning av folkmängden med ca·6 miljoner människor i Afrika 
med ty åtföljande kraftig ökning av den arbetsföra befolk-
. 

n1ngen. 

Det ligger nära till hands att betrakta födelsekontroll som 
ett oundgängligt botemedel mot denna utveckling. Det är 
emellertid att märka att en begynnande födelsekontroll påver
kar den arbetsföra befolkningens storlek först halvtannat år-
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tionde i efterhand (även om levnadsstandarden påverkas o~e
delbart) . Arbetet för familjeplanering försvåras vidare genom 
befolkningens ålderssammansättning. I flertalet u-länder är 
en mycket större del än hos oss i fruktsam ålder, och nära hälf
ten av befolkningen i åldrar under 25 år; befolkningen har en 
oerhörd levande växtkraft, för att låna ett uttryck av Gunnar 
Myrdal.2 Därtill kommer att barnbegränsningen i praktiken 
kan vinna insteg bara successivt, vilket ytterligare uppskjuter 
dess effekt på den arbetsföra befolkningens storlek. J u effekti:
vare födelsekontrollm"etoder som genomförs, destO: kostsamma
re torde de vidare bli, med minskade möjligheter till ekono
miskt utvecklingsarbete som resultat. Insatser på dessa·· båda 
områden kan ur levnadsstandardssynpunkt ses som alternativ, 
men ur politisk synpunkt är de det inte : endast industriell ut
veckling kan ge politiskt inflytande, och vi. utgår från att detta 
blir avgörande för de flesta. regeringar. Vidare. torde· familje
planering med tiden bli en naturlig följd av ekonomisk utveck .. 
lin g, medan det omvända förefaller mindre, säkert". . · ·. 

Om Afrikas och andra underutvecklade regioners befolk
ning årligen ökar 0,5 a· I·% fortare än.den skulle göra·vid stör
re insats av åtgärder för födelsekontroll, bör det med den mo
derna teknikens· hjälp vara möjligt att kompensera detta ge
nom en i samma mån snabbare produktionsökning. Det är oss 
obegripligt hur man, såsom gjorts i pressdebatten:, kan hävda 
att alla andra metoder än födelsekontroll för· att höja levnads
standarden är "fåfänga"3. Den enklaste insikt i ekonomisk 
historia motsäger detta, vilket vi sökt belysa i avsnitt 2 och 3 
ovan. Att ge sysselsättning åt den snabbt växande befolkning
en förefaller således vara fräriut ett ekonomiskt problem inte 
bara för de närmaste årtiondena utan även på än längre sikt; 
härmed är självklart ingalurida sagt att födelsekontrollerande 
åtgärder skulle vara verkningslösa 'eller onyttiga. 
· ·Sysselsättningsproblemet belyses av några uppgifter ur en 

tidskriftsartikel av en afrikansk fackföreningsman, R. M wilu. 4 
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I de tre östafrikanska staterna Kenya, Tanganyika och Ugan:
da tillsammans var det totala antalet löntagare år rgs~·ca r., r 
miljon, vilket är så gott som exak~ samma siffra som .nu, :men 
under samma tid har befolkningen i dessa länder ökat med· 6 
miljoner människor. I de tre länderna i den upplösta Central.:. 
afrikanska federationen uppgick vidare totalantalet anställda 
(exklusive hushållsanställda) till ca o,8 miljoner år 1954, och 
vid slutet a v. I g63 hade denna siffra ökat med bara omkring 
24-000. Den afrikanska befolkningen torde här ha vuxit med 
ungefär 2,5 miljoner under motsvarande tid. 

Vi befinner oss med andra ord, fortsätter ·Mwilu, i en: pa~ 
radoxal och utomordentligt olycksbådande utveckling i mån
ga 1änder. Produktion och förtjänster i penninghushållnings
sektorn ökar snabbt, men den del av befolkningen som kan 
tillgodogöra sig de ekonomiska framstegen blir mindre och 
mindre. "skillnaderna mellan de höga och de låga inkomster
na ökar stadigt Gch arbetslösheten, särskilt i de yngsta med
borgargrupperna, försvåras ständigt .. Det säger sig självt att 
om inte denna. tendens drastiskt förändras, så kommer den 
sociala och politiska harmonin att gå förlorad". 

Lösningen av detta svåra problem ligger enlig.t vår mening 
inte på sikt i att sysselsätta flera än nu inom jordbruket. Vis
serligen finns det stora möjligheter till nyodlingsprogram, ef
tersom outnyttjad odlingsbar jord fortfarande finns åtminsto
ne på savannerna. Men det allt dominerande problemet är 
samtidigt att öka avkastningen av det jordbruk som redan nu 
bedrivs av den stora majoriteten av befolkningen i Afrika. 
Där förekommer en väldig undersysselsättning under större 
delen av året, och rationellare brukningsmetoder skulle här 
som i andra länder sannolikt resultera i att en minskande andel 

av folkmängden kommer på jordbruket, även om den jord:
brukande befolkningens absoluta antal växte ännu en tid. Som 
ett exempel kan anföras den strax nedan återgivna utveckling
. en på Kuba under de s~naste. åren. På sikt bör emellertid sti-
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gande produktivitet inom jordbruket snarast minska antalet 
där sysselsatta mer än nyodlingar kan öka det. 

Förutsättningen för en produktivitetsstegring inom jord
bruket är i första harid inte tillgång till mera maskiner utan 
bättre kunskap om brukningsrretoder, växtföl j der och lämp
ligare arter, effektivare lagring av skörden samt användande 
av gödningsmedel, en fråga som dock sammanhänger med in
dustrialiseringen. Problemet har träffande karaktäriserats på 
följande sitt av ledaren för projektet Indisk by: "Industrin 
måste lösa jordbrukets problem i samarbete med jordbrukar
na."5 En nettominskning av jordbruksbefolkningen skulle vi
dare kunna ge viktiga incitament till produktivitetshöjning 
inom lantbruket. Undersysselsättningen där ger nu upphov 
till det paradoxala förhållandet att upptagande av ytterligt 
primitiva och lågproduktiva arbetsmetoder för en intensivare 
bearbetning av jorden, byggande av vägar eller bevattnings
anordningar ändå leder till ett väsentligt ökat produktionsre
sultat per invånare. Genom de primitiva metoderna kan här
vid kapitalkostnaderna hållas låga. Vad som främst erfordras 
torde vara tillgång på organisatoriskt medvetna människor 
som kan leda och planera dessa arbeten. 6 

Om jordbruket på sikt inte kan expandera nämnvärt syssel
sättningsmässigt, bör däremot skogsbruket kunna göra det. Ett 
skogsbruk i större skala förutsätter emellertid att en skogsin
dustri byggs upp, vilket är en del av industrialiseringsproble
met Detta gäller även fisket, som i sina traditionella former 
knappast kan bidra till ökad sysselsättning, och utvecklingen 
av ett modernt och mera produktivt fiske i större skala torde 
förutsätta att motsvarande varvsindustri kommer till stånd. 

När de gäller industrins betydelse ur sysselsättningssynpunkt 
framhålls ofta, att storindustrin härvid inte kan spela någon 
större roll under en betydande tid. Detta förefaller sannolikt, 
även om storindustrin i stället är betydelsefull ur andra syn
punkter som vi återkommer till. Men argumentet avser ofta 
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industrin som helhet, och man stöder sig dä bl. a. på den nega
tiva erfarenheten hittills i många afrikanska och andra u-län
der, vilken berörts ovan. Erfarenheten inom de länder där sys
selsättningen överhuvudtaget ökat är å andra sidan att ökning
en i relativt hög grad inträffat inom industrin och andra 
stadsnäringar (jfr tabell 5). Som ett exempel från ett jämför
ligt land kan här anföras utvecklingen på Kuba mellan I 956 
/57 och I963. Där steg enligt FN :s ekonomiska kommission 
för Latinal)1erika sysselsättningen med ca 25 % totalt, men 
med bara I 5 % i jordbruket och med hela 50 % i industri och 
byggnadsv~rksamhet, varigenom jordbrukets andel av syssel
sättningen minskade från ca 43 till4o % (antal årsanställda). 
Även absolut sett ökade sysselsättningen något mindre i jord
bruket än i både industri och i gruppen övriga näringsgre
nar.7 

Industrialiseringsprogrammen varken kan eller bör do
mineras av stora industrier avsedda att försörja hela regio
ner med vissa grundläggande produkter inom den tunga in
dustrin. I förhållande till de nedan i kapitel 9 diskuterade pro
jekten kan man på kort sikt uppnå större sysselsättningsökning 
per investerad krona i en rad små eller medelstora industrier 
inriktade på lokal konsumtion eller möjligen på export. In
dustrialiseringen bör syfta till en diversifiering av industrin. 

Den tunga industrin skapar visserligen en god stimulans 
för en varaktig industriell expansion och kan därför inte und
varas, men det är sannolikt att man kan uppnå företagseko
nomiskt mer fördelaktiga resultat genom den lätta industrin i 
form av snabbare amortering. Därför kräver denna inte sam
ma stimulans som den tunga industrin. I den mån privat ka
pital (utländskt eller inhemskt) är villigt att satsa på industri, 
kommer det i första hand att bli den lätta industrin. Anlägg
ningarna kan ofta vara tämligen små, varför svårigheter vid 
kapitalanskaffningen på grund av brist på kapital eller ovillig
het att ta risker blir jämförelsevis mindre. 
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Exempel på dylika industrier ·är sågverk, plywoodfabriker, 
tvålfabriker, tändsticksfabriker; tillverkning av. metallmanu
faktur och matbestick, enklare verktyg etc., lädermanufaktlir 
som skor, väskor etc., förädling av livsmedel vid oljekvarnar 
och sockerbruk, 'konservfabriker, vidare fabriker för tillverk
ning av glas- och plåtförpackningar, diverse. plastmanufaktur 
so.m koppar, dukar och skor, elmateriel i husbyggnad, möbler 
samt tobak och drycker. Sistnämnda område har redan visat 
sig alldeles utomordentligt lönsamt. En rad afrikanska stater 
har en mycket kraftigt expanderande ölindustri. Importen·av 
alkohol är i många fall mycket betydande, och hänger sam.:. 
man med den tilltagande alkoholismen som följt med urba'" 
nisering och arbetslöshet . 

. Många gånger kan tillgången på råvaror och .kapitalvaror 
för småindustri stimuleras genom den tunga industrins ut
byggnad, liksom en köpkraftig inhemsk marknad främst ska
pas av de anställda vid den tunga och andra lätta industrier, 
vartill i vissa fall kommer möjligheterna .att exportera pro
dukterna. Det behöver alltså inte råda något motsatsförhållan
de mellan dessa typer avindustri, utan de gervarandra snarast 
ömsesidig stimulans. 

Att få till stånd en utbyggnad av. lokal industri är ·ofta 
främst en fråga om initiativ och organisation- och en lämplig 
uppgift för den nationella planeringen. Ett från olika u-länder 
välkänt exempel är att avfallet vid sockerframställning ur soc
kerrör, bagass, traditionellt har använts. som. bränsle vid bru
ken men lämpar sig väl för tillverkning av papper. Det gäller 
alltså att komplettera sockerbruken med pappersbruk, vilket 
bör beaktas vid planeringen. Som ovan.framhållits har emel
lertid den stora självhushållningssektorn ofta lämnats utanför 
denna. 

Det är emellertid sannolikt orealistiskt att de afrikanska re
geringarna skulle satsa mind~e än de nu gör på mekanisering 
och storindustri av sysselsättningsskäL Större industrianlägg-
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ningar behövs för att förvärva exportvaluta från industrilän-
. derna och inte minst för in terafrikansk handel, jfr nedan. Ett 
annat skäl för fortsatt eller påskynda:t skapande av större in
dustri är att även om själva driften inte ger mycket direkt sys
selsättning, så gör industribyggandet samtråvaruanskaffning
en och försäljning av färdigprodukterna detta, alldeles bort
sett från mera sekundära effekter genom service, forskning etc. 
Ett gott exempel härpå torde utvecklingen av en afrikansk 
skogsindustri vara, vilken ännu knappast mer än påbörjats. 

Enligt vår mening sammanhänger det enorma sysselsätt
ningsproblemet i flertalet länder i Afrika liksom j många 
andra u-länder delvis med att industrialiseringstakten helt en
kelt är för låg. Vi vill här åberopa erfarenheten från Sovjet
unionen, där enligt den officiella statistiken industriproduktio
nens bruttovärde (till fasta priser) ökade med inte mindre än 
i medeltal r 6 % per år under de första femårsplanerna fram 
till andra världskriget ( rg28-rg4o). Även om man justerar 
ned detta tal något för att få det jämförligt med förädlingsvär
dets utveckling i andra länder, återstår dock en industriell till
växt, som var tillräckligt kraftig för att i huvudsak övervinna 
den öppna arbetslösheten;s en annan sak är att en viss under
sysselsättning förekom både i tätorter ochframförallt på lands
bygden. Det är uppenbart att denna industriella tillväxt var 
betydligt snabbare än den som nu förekommer i de flesta u
länder, både i Afrika och annorstädes, och särskilt i de mera 
utvecklade av dem, som .är någorlunda jämförliga med I 920-

talets Sovjet. 9 Liknande erfarenheter har efter andra världs
kriget gjorts i de mindre utvecklade östeuropeiska länderna, 
t. ex. Rumänien och Bulgarien. 

V år slutsats blir alltså att industrialiseringsprocessen i Afrika 

måste påskyndas. Och detbör·trots.alla svårigheter vara lättare 
att åstadkomma detta· numera·vid en mer avancerad teknik 
och möjligheter till visst bistånd 1,1tifrån. Ä ven om man i de 
flesta afrikanska länder åtminstone formellt ansluter sig till 
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linjen att en snabb industrialisering är oundgängligen nödvän
dig för ekonomisk utveckling är emellertid målmedvetenheten 
i detta arbete av mycket skiftande grad. Viljan hos de styrande 
i åtminstone vissa länder att med krafttag skapa de organisa
toriska förutsättningarna för en sådan utveckling är inte kom
promisslös. l o 

Den mening rörande sysselsättningsproblemet som vi ovan 
hävdat skiljer sig i vissa avseenden från den som i olika sam
mailhang framförts av Gunnar Myrdal. Enligt hans uppfatt
ning måste huvudparten av den väldiga ökningen i arbets
kraftstillgången i flertalet underutvecklade länder under de 

närmaste decennierna absorberas av jordbruket, medan in
dustrialiseringens effekt med avseende på efterfrågan på ar
betskraft i alla händelser inte kan bli stor under denna tid.11 

Den bakomliggande motiveringen är att industrin i dessa län
der är så begränsad nu, att den även vid en snabb relativ till
växt kan ge bara mycket begränsade sysselsättningsmöjligheter 
absolut sett. Frågan syns inte desto mindre vara med vilken 
intensitet utvecklingsarbetet bedrivs, särskilt på industrins om
råde. Myrdals syn förefaller i alltför hög grad präglad av er
farenheter från Indien där utvecklingen ej varit tillräckligt 
snabb. Vi tror för vår del att Afrikas industrialisering i så hög 
grad är en fråga om att väcka och organisera befolkningen att 
det är svårt att dra en bestämd gräns mellan vad som är möj
ligt och inte möjligt rörande takten i tillväxten och därmed 
även i fråga om effekten på sysselsättningen. 

Arbets- och utbildningsprogram 
I det läge som nu råder i Afrika lika väl som i många andra 
underutvecklade regioner kan emellertid sysselsättningsproble
met knappast lösas enbart genom en industrialisering och än 
mindre om en sådan genomförs i hävdvunna privatkapitalis
tiska former. Tillgängliga sysselsättningsmöjligheter måste 

spridas ut på ett större antal' människor än vad som är före-
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tagsekonomiskt nödvändigt) och nya sysselsättningsmöjlighe
ter måste skapas, delvis genom omfattande utbildningspro
gram på olika nivåer. Följande kan återges ur den ovan cite
rade artikeln av Mwilu: 

"För oss i Fria fackföreningsinternationalen har det varit 
mycket uppmuntrande att erfara hur regeringen i Kenya ny
ligen slagit in på en politik som gått ut på kamp mot arbets
lösheten. I första hand har frivilliga arbetsbrigader organise
rats där otaliga arbetslösa ungdomar kan finna resurser både 
att bidra till att bygga upp nationen och till att skaffa sig nöd
vändiga yrkeskunskaper, vilket småningom kan skaffa dem 
ett betalt arbete. För det andra och kanske ännu mera bety
delsefullt så har en trepartsöverenskommelse nåtts mellan Ke
nyas regering, Kenyas landsorganisation och Kenyas arbetsgi
varförening enligt vilken de privata arbetsgivarna åtar sig 
att utöka sin kader av anställda med 10 procent. Samtidigt 
har fackföreningarna gått med på att avstå från nya lönekrav. 
Avtalet skall gälla under en treårig försöksperiod i första 
hand". 

Om en sådan trepartsöverenskommelse förverkligas, kommer 
inte arbetsproduktiviteten i varje enskilt företag att bli den 
högsta möjliga på kort sikt, men detta hindrar ingalunda att 
hela befolkningens -inklusive de förut helt eller partiellt ar
betslösas - produktivitet härigenom kan höjas både på kort 
och lång sikt. Det är vidare inte svårt att se en principielllikhet 
mellan de nämnda "frivilliga arbetsbrigaderna" och koopera
tiv verksamhet av olika slag, verksamhet organiserad av ut
ländska fredskårer, s. k. community development samt sam
hällstjänst i olika former å ena sidan12 samt å deri andra ki
nesiska folkkommuner och ryska kolchoser. Det faller emeller
tid utanför ramen för denna skrift att närmare diskutera skill
nader och likheter mellan samt för- och nackdelar med dessa 
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olika vägar för att väcka och organisera underutvecklade folk. 
Det är mycket av gamla traditioner som står i vägen för en 

snabb ekonomisk utveckling, och undanröjandet av opposition 
av olika slag vilket sätter en demokratisk utveckling i fara lig
ger uppenbarligen nära till hands.13 På längre sikt kommer sä
kerligen det system att segra i ·Afrika som förmår att bäst lösa 
det brännande sysselsättningsproblemet. Vi vill i detta sam
manhang citera följande uttalande ur ett nyutkommet arbete 
om Afrika: 

"Att välja kapitalis~en skulle under sådana omständigheter 
av allt att döma bara ·kunna innebära ettdera av två ting: an
tingen en mycket lång period av mycket långsam utveckling, 
tillräckligt lång för· att ett fåtal skulle hinna bli rika nog för 
att sedan 'låta förmånerna gå. vidare till andra', eller också 
(kanske fanns det inte ens något eller i detta sammanhang) en 
lika lång period av intimt ekonomiskt myndlingskap under 
Västerlandets rika länder - till största delen just de länder 
som gemensamt åstadkommit det kaos som rådde i Afrikas liv. 
Det föreföll knappast som om någondera möjligheten skulle 
kunna erbjuda något verkligt hopp om en snabb ekonomisk 
expansion och samhällelig reorganisation. Detta innebär ock
så att denna lösning troligen därtill skulle kräva ytterst aukto
ritära styrelseformer i stånd att hålla de missnöjda nere, hals~ 
hugga deras ledare och i största allmänhet 'sitta på det sociala 
framåtskridandets säkerhetsventil'. En demokratisk kapitalism 
skulle vara lika otänkbar i dagens Afrika som den var i Europa 
för hundra år sedan. Faktiskt måste den verkliga faran för 
demokratin ligga just i att man försökte hålla fast vid dessa 
principer om en mycket 'fri företagsamhet' som Västeuropa 
och Amerika så ivrigt pläderade för."14 

Samtidigt som man i Afrika har ett väldigt arbetskraftsöver-
i 

skott, brottas man 1ned en svår brist på skolad arbetskraft på 
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olika nivåer. Behovet av skickliga ·yrkesarbetare är stort- vid 
många industrier använder man europeisk arbetskraft som 
kräver höga löner och därigenom pressar lönekostnaderna 
över en nivå som skulle ha rått i Europa. Hittills har man från 
de utländska företagens sida varit mycket måttligt intresserad 
av att lära upp den inhemska arbetskraften. I och med själv
ständigheten har man tvingats tänka om. Ett successivt ökat 
användande av ·afrikaner på alla nivåer inom företagen har 
varit ett gammalt och :naturligt krav från självständighetsrö
relsernas sida. Man har krävt e~ "afrikanisering" av företagen. 
Ett förverkligande härav är naturligtvis av fundamental be
tydelse för de framtida möjligheterna till utbyggnad av en 
egen industri. 

Ett nyckelproblem är således att snabbt få igång utbildnings~ 
program· på· alla nivåer, även om man också i fortsättningen 
delvis behöver lita till teknisk och· företagsledande expertis 
från industriländer samt tillfällig import av högt utbildade yr
kesarbetare. Så mycket som möjligt bör denna utbildning ge
nomföras lokalt, och utbildning utanför Afrika bör enligt ECA 
i stort sett begränsas till tekniker och delvis till arbetsledare. I 
den afrikanska utbildningsverksamheten finns det stort ut
rymme för prograin i samråd mellan flera länder med sikte på 
att uppnå en lämplig arbetsfördelning. Även ifråga om tekni~k 
och industriell forskning är det med tanke på kostnaderna vik~ 
tigt med samverkan och arbetsfördelning mellan grannländer. 
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6. Kapitalbildningsproblemet 

Ett i den teoretiska u-landslitteraturen vanligt argument är 
att industrins tillväxt kräver så stora kapitalresurser att den 
med nödvändighet måste bli ganska långsam, eftersom det för 
en given ökning av produktionen fordras en relativt sett myc
ket större investeringsökning. Detta är en föreställning som 
bl. a. Gunnar Myrdal kritiserat såsom meningsfull bara i sam
band med industriländernas teknik och ekonomiska systeln 
n1en otillämplig på u-ländernas problem.l Förmodligen är den 
kapitalinsats som krävs för att uppnå en viss produktionsök
ning relativt lägre i Afrika under nuvarande förhållanden än 
i industriländerna.2 

Men det är ändå alldeles klart att det sparande, som be
hövs för. att finansiera den ovan diskuterade industrialisering
en, nu inte står att uppbringa i Afrika. Detta behöver emeller
tid ingalunda betyda vare sig att industrialiseringen är omöj
lig eller att Afrika måste förlita sig på finansiell hjälp utifrån 
för att genomföra den. Alla industriländer har själva en gång 
varit i samma situation. Förklaringen ligger i att kapitalbild
ningsförmågan och sparandet växer med inkomsterna so1n i 
sin tur växer med produktionen. Vad det gäller är att ge den
na produktions- och inkomstökning, d. v. s. tillväxtprocessen, 
ett snabbare tempo. Tillväxten finansierar ytterligare tillväxt 
i den meningen att ju mera produktionen och konsumtionen 
ökar, desto större blir underlaget för sparandet och desto stör
re del av de växaride inkomsterna kan användas för nya inves
teringar, som får produktionen att växa än fortare. 

Man har inom ECA beräknat att investeringarna i fast ka-

40 



pital i Afrika (brutto räknat, d. v. s. inkl. ersättning för för
slitning) rörde sig om 3,5 miljarder dollar år· Ig6o, motsvaran
de ca I 4 % av produktionsvärdet (förädlingsvärdet). 3 Om 
denna investeringskvot stiger till 20 % år I g8o och sedan för
blir oförändrad århundradet ut, skulle realkapitalbildningen 
bli tillräckligt stor för den produktionsutveckling som skisseras 
i tabell 2. Detta innebär att den årliga bruttoinvesteringen 
skulle kunna öka till 20 miljarder dollar år rg8o (i rg6o års 
priser) samt till8o miljarder år 2 ooo. Sett från sparandesidan 
skulle detta innebära att 20 % av inkomstökningen varje år 
behövde sparas och investeras, medan resten eller 8o % kunde 
konsumeras; härvid har man inte räknat med något bistånd 
utifrån, som vi återkommer till nedan. 

Det kan tyckas svårt att få en sådan utveckling till stånd, 
men man får inte glömma, att grunden är den ständigt växan
de produktionen och totala inkomsten; även om sparande och 

investering ökar_, blir på sikt mer och mer över för konsum

tion. Investering och sparande måste ses inte bara som en be
gränsning av konsumtionsmöjligheterna vid varje givet till
fälle, utan också som möjliggörande en ökning av dem på 
litet sikt. Ur denna synpunkt, bör det tilläggas, är .det givet
vis av vikt att de militära investeringarna hålls inom måttliga 
gränser, även om inte heller en rustningsindustri är helt utan 
värde för den ekonomiska utvecklingen~ 

Det är mot denna bakgrund inte så underligt att frågan oni 
hjälp från industriländerna inte behandlas ingående i ECA :s 
rapporter. Sett ur samtliga u-länders synpunkt är den ingen 
förstarangsfråga. Hjälp från industriländerna måste för u
länderna som· helhet bli en marginell fråga, eftersom de se
nare rymmer flertalet av världens befolkning redan idag. Där
emot kan naturligtvis enskilda u-länder söka skynda på sin 
industrialisering väsentligt genom att dra till sig mycket ka
pital utifrån, men detta kan knappast vara en lösning ens för 
Afrika som helhet. 

41 



Det bör erinras om· att det kapitaltillskott som de med EEC 
associerade I 8 afrikanska länderna skall få motta därifrån 
uppgår till sammanlagt ca 730 milj. dollar för en femårsperiod, 
vilket utslaget på' en befolkning av ca 55 milj. invånar·e i dessa 
länder motsvaxar endast I4 sv. kronor per år och invånare;' 
en del därav utgör vidare kompensation för slopandet av vissa 
tidigare) förmåner rörande exportpriser. 4 Ä ven om ett sådan t 
finansiellt bistånd 'inte kan åstadkomma några underverk, 
motsvarar det ändå ett par procent av den låga årsinkomsten 
per invånare och är alltså åtminstone formellt liktydigt med 
en extra tillväxt av samma storlek. Av vikt är emellertid att ett 
sådant bistånd inte är förknippat med villkor som· på längre 
sikt är ägnade att minska tillväxten i motsvarande mån eller 
än mera. I detta avseende tycks Ghana ha funnit en lämplig 
avvägning. Samtidigt som man där lägger huvudvikten vid 
de statliga företagen söker man också ivrigt attrahera utländ
ska företag, men "man räknar med att samtliga företag skall 
godta regeringens ekonomiska politik som själva grundvalen 
för sin verksamhet". 5 

Afrikas lika väl som det stora flertalet andra u-länders pro
blem är således att huvudsakligen självt skaffa det kapital det 
behöver för sin industrialisering. Frågan är dels att öka den 
inhemska kapitalbildningen så att industrialiseringsprocessen 
kan påskyndas, dels att förvärva utländsk valuta för import av 
industrivaror som man inte kan tillverka själv. Vi kommer då 
in· på den afrikariska betalningsbalansen gentemot resten av 
världen. 

Underskottet i de afrikanska ländernas löpande betalningar 
(bytesbalansen) har för 1g6o uppskattats till 2 miljarder dol
lar och skulle enligt beräkningar som redovisats av FN-sekre
tariatet växa till 6 miljarder år I 970.6 Denna tredubbling ser 
visserligen nedslående ut, men är ändå mindre än den fem~ 
dubbling av motsvarande underskott som förutses för samt
liga u-länder. Viktigare är emellertid att de~sa beräkningar 
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måst baseras på förhållandet mellan utrikeshandelns och na• 
tionalproduktens ökning i industri- och u-länder under 1950-
talet och alltså är statiska till sin natur, och ingen hänsyn har 
tagits till tänkbara förändringar i den ekonomiska politiken 
både nationellt och internationellt. De möjligheter som här 
står u-länderna till buds är i första hand importsubstitution, 
d. v. s. att i ökad utsträckning använda sina knappa export
inkomster för import av de kaphålvaror som behövs för fort
satt tillväxt, samt åtgärder för att förbättra balansen i utby..: 
tet av tjänster av olika slag (frakter, försäkringar, turism etc.). 
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7· dndustrialisering och import 

Av tabell 3 framgår att Afrika under 1950-talet visserligen 
kunnat öka sin utrikeshandel avsevärt, med omkring 5 %per 
år, men att industriproduktionen har vuxit snabbare. När man 
nu vill skynda på industrialiseringen ytterligare skulle öknings
takten för importen också behöva höjas. Detta förutsätter 
emellertid att även exporten kan stiga mer än hittills, så myc
ket mer som Afrika redan nu har ett stort importöverskott. Svå
righeterna därvidlag behandlas nedan. Återstårdå-förutom 
hjälp från industriländerna- chansen att spara in valuta ge
nom reglering av importen.l Vi kommer då in på införselns 
nuvarande storlek och sammansättning. 

Afrikas utrikeshandel bestäms till stor del av dess politiska 
skepnad. Världsdelen består enligt ECA av inte mindre än 43 
självständiga stater eller territorier med i medeltal 5 a 6 miljo
ner invånare. Men många har mycket mindre folk än så - ett 
arv från kolonialtiden; 18länder har mindre än 3 miljoner in
vånare. Dessa små länder är mycket beroende ay utrikeshan
del, vilken följaktligen är relativt stor. I dessa avseenden före
ligger det en väsentlig skillnad mellan Afrika och t. ex. Asien 
med dess i regel stora politiska enheter. I Afrika motsvarar im
porten ca 30 % av det totala produktionsvärdet mot ca 20 ';~ 

i så utrikeshandelsinriktade länder som Storbritannien och 
Sverige samt bara ca 6 % i Indien och än mindre i USA och 
Sovjetunionen. 

Medan Afrika importerar fabrikat och exporterar råvaror, 
handlar industriländerna, vilkas inbördes utbyte motsvarar 
mer än 2/3 av hela världshandeln, främst med fabrikat: de by-
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ter en begränsad del av sin produktion därav med varandra 
och uppnår härigenom en längre driven specialisering på olika 
industrivaror. Den afrikanska gruvindustrins produkter går 
nästan helt på export. Fabrikatimporten är minst lika stor 
som Afrikas egen totala industriproduktion och 2 a 3 gånger 
större än den moderna afrikanska fabriksindustrins tillverk-
. 

n1ng. 
Själva essensen i Afrikas underutveckling kan beskrivas med 

det vanliga förhållandet att i en stor del av dess importvaror 
för konsumtionsändamål ingår delvis :afrikanska råvaror som 
en viktig komponent. Marocko exporterar ull och importerar 
ylletyg, och motsvarande gäller för en rad stater i fråga om 
bomull eller för länderna vid Guineabukten om palmolja och 
tvål etc. Dessutom tillkommer en stor import av födoämnen -
speciellt i de länder som har sitt jordbruk särskilt exportinrik
tat. Andra typer av importvaror är av utpräglad lyx- och onö
dighetskaraktär. Detta gäller alltifrån överklassens amerikan
ska bilar till de väckarklockor och glaspärlor som bönderna 
får i utbyte för sina produkter på marknaderna. En annan 
viktig importvara är alkoholdrycker. För t. ex. Togos del ut
gör de omkring 6 % av hela importen, samtidigt som järn- och 
stålprodukter svarar för bara 4 %. 

Det bör genast utsägas att försök att ersätta denna traditio
nella afrikanska import med produkter från egen industri inte 
på något sätt behöver innebära en strävan mot autarki. Det är 
tvärtom fråga om att inom ramen för starkt begränsade im
portmöjligheter vinna utrymme för den ökade införsel av ka
pitalvaror som är nödvändig för en fortskridande industriali
sering. Afrikas industrialisering måste således innebära en för
ändring av den nuvarande importstrukturen. Enligt allmän er
farenhet ersätter en uppväxande storindustri undan för undan 
dels den egna småindustrins produkter, dels importvaror. Till
skapandet av sådana nya industrier underlättas bl. a. av att 
marknads- och prisförhållanden här är bättre kända. Utrym-
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met för industrialisering genom att ersätta tidigare import 
med egen produktion är uppenbarligen mycket större i Afrika 
än i många andra delar av den underutvecklade världen, t. ex. 
Indien. 

En av ECA :s huvudpunkter.är att regeringarna måste an
vända sin makt .över importen .för att styra och påskynda den
na utveckling. En affärsman, heter det, kan vilja införa vissa 
konsumtionsvaror, stödd på kortfristiga vinstkalkyler; men det 
kan förhålla sig så att motsvarande valutaresurser av hänsyn 
till landets långsiktiga ekonomiska tillväxt behöver användas 
för import av maskiner och utrustning eller. råvaror. Att be
driva en sådan politik skulle innebära endast ett påskyndande 
av de utvecklingstendenser som på senare tid har präglat den 
afrikanska importen (jfr tabell 6 i bilagan). 

· Som framgår av tabell.6 har konsumtionsvarornas andel av 
importen minskat från 2/3 till hälften under rgso-talet me
dan halvfabrikatens och kapitalvarornas andelar ökat i mot
svar.ande grad. Särskilt påtaglig är denna utveckling för ma
skinimporten, som sjudubblades på ett årtionde, medan den to
tala införseln knappt fördubblades. Importens nuvarande 
sammansättning antyder att det finns avsevärt utrymme för 
att ytterligare öka sådan införsel som är väsentlig för att på
skynda den ekonomiska tillväxten. ''M ed en lämplig styrning 

av. importstrukturen från konsumentvaror till kapitalvaror j 
finns det enorma möjligheter för ekonomisk tillväxt baserad 
på importerade kapitalvaror", blir ECA:s slutsats . 
. : Hur viktig en styrning av den afrikanska importen är be
lyser ECA med uppgifter om den valutabesparing man kan 
åstadkomma genom · en långsiktig industrialiseringspolitik. 
~ommissionen anfqr konkreta exempel från Grekland, Tur
kiet och Indien på att den totala kostnaden i utl~ndsk valuta 
f&r att sätta upp nya fabriker ofta är obetydligt högre än den 
årliga valutabesparing som skulle bli möjlig genom den ut-
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vidgade inhemska produktionen. Även i de minst gynnsamma 
fallen är ett par års produktion tillräcklig för att täcka anlägg
ningskostnaden i utländsk valuta. Sådana beräkningar förut
sätter visserligen ett fullt utnyttjande av de nya fabrikerna -
eller av den importerade utrustning som dragit utländsk valuta 
_,...·vilket inte alltid blir fallet. Men kalkylerna ger heller inte 
uttryck för hela den nytta som en nyuppsatt fabrik medför för 
ett u-lands ekonomi. Den stimulans som en ny fabrik ger i 
form av ökad inkomst sprider sig kumulativt till andra former 
av ekonomisk aktivitet: efterfrågan ökar successivt. Härtill 
kommer också den utbildning av arbetskraften som en ny 
fabrik möjliggör och som knappast kan förvärvas utanför det 
dagliga praktiska arbetet, samt ytterligare de vidgade vyer 
som en ny typ av ekonomisk aktivitet framkallar. Denna sam
hälleliga nytta av nya industrier kan överhuvud inte preciseras 
ekonomiskt, anför kommissionen; 

Två exempel: textilier och gödningsämnen 
Textilproduktion erbjuder ett utmärkt exempel på en industri, 
där väsentliga vinster står att uppnå för de afrikanska länder
n:a genom importsubstitution och genom en i förhållande 
till kapitalinsatsen förhållandevis snabb ökning av antalet in
dustrisysselsatta. Det är inte ovanligt att dessa ~änder har en 
betydande export av råvaror - främst bomull - till de in
dustrialiserade länderna och samtidigt en betydande import 
av färdiga textilier. Nigeria kan härvidlag anföras som ett 
exempel. År Ig6g exporterade landet över 4I ooo ton bom
ull till ett värde av g,6 miljoner pund. Samma år uppgick im
porten av bomullstyg till ca I 73 milj. m2 till en kostnad av 
2 I ,4 milj. pund.2 Den exporterade kvantiteten bomull skulle 
vid inhemsk förädling med all sannolikhet ha gett en avsevärt 
större kvantitet färdigt tyg än vad som faktiskt importerades. 

Marknaden för textilier har expanderat kraftigt under ef-
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terkrigstiden i Afrika. ECA räknar med en ökning om 7 4 % 
åren I948-6o. Huvuddelen härav inträffade under so-talets 
början, varefter expansionen saktat av. Bomullstyget är det 
dominerande; dess kvantitativa andel av konsumtionen ut
gjorde fortfarande 73% I96o men va:r I948 så hög som 87 %. 
Därnäst viktigast är rayon vars andel under samma tid snabbt 
ökat från 7 till 22 %. Sedan I957 har rayonimporten stagne
rat på grund av höjda tullar. Syntetfibrerna är ännu av un
derordnad betydelse, men förbrukningen ökar mycket snabbt. 

Den afrikanska textilproduktionen har efter kriget vuxit 
i snabbare takt än efterfrågan, och självförsörjningsgraden har 
därigenom stigit. Andelen inhemska textilier i konsumtionen 
ökade från 28 till 40 % under tiden I 948-6<). Egypten är det 
enda land i Afrika som är helt självförsörjande och även har 
en viss export; alla övriga länder är mer eller mindre beroende 
av import - framförallt av icke-bomullsprodukter. 

ECA lägger fram ett belysande räkneexempel över textilin
dustrins utveckling under 1960-talet. Man räknar med en to
tal ökning av konsumtionen under tioårsperioden med 47 %. 
Om man nu tänker sig att bygga upp en textilindustri som 
skulle kunna ersätta den nuvarande importen och samtidigt 
även tillgodose efterfrågeökningen, vilket skulle innebära en 
produktionsökning för den afrikanska industrin från I, 7 till 
6,3 mrdr kvadratyards, och samtidigt tar hänsyn till förändring
ar i konsumtionens fördelning mellan tyg av olika slag,. skulle 
detta kräva kapitalinvesteringar i anläggningar med mellan 
I ooo och I 300 milj. dollar och erbjuda sysselsättningstillfäl
len för ca 425 ooo anställda. Vinsten i form av sparad utländsk 
valuta framgår klart om man jämför Ined vad denna produk
tion beräknas kosta I 970 om den skulle importerats : omkring 
I 400 miljoner dollar. Räknar man med att maskinerna varar 
i 20 år, får man ett begrepp om vad den låga självförsörjnings
graden i fråga om textilvaror kostar Afrika. 

Man kan naturligtvis diskutera realismen i sådana räkne-

48 



exempel. Siffermaterialet är hämtat från Indien. Ett realise
rande av produktionskalkylen kommer kanske inte att infria 
förväntningarna. 

Inom bomullsindustrin finns det i allmänhet inte några 
större stordriftsfördelar att dra nytta av, varför den sannolikt 
kommer att sprida sig till ett stort antal länder. För rayonin
dustrin däremot är en koncentration av tillverkningen till re
lativt stora enheter om några tiotusental ton att föredra. ECA 
tänker sig en fabrik i Nigeria med en produktion på 20 ooo 
ton som skulle fylla den västafrikanska regionens behov. I 
Marocko skulle en fabrik om go ooo ton kunna tillgodose 
N ordafrikas efterfrågan. 

Vikten av en afrikansk gödningsämnesindustri och samtidigt 
av en tung maskinindustri som skulle kunna leverera material 
till dess uppbyggande illustreras på ett slående sätt av ett 
exempel från Indien. Om man skulle importera spannmål för 
att föda hela tillskottet till Indiens befolkning skulle det kosta 
omkring 950 miljoner dollar i främmande valuta under en 
femårsperiod. Men kostnaden för att importera gödningsäm
nen för att erhålla samma kvantitet spannmål hemma skulle 
bara bli 280 miljoner dollar. Om man kunde bygga en ny 
fabrik årligen för 350 ooo ton ammoniumsulfat skulle emeller
tid kostnaderna i främmande valuta uppgå till endas~t I05 
miljoner dollar under perioden. Men utgifterna i främmande 
valuta för en maskinverkstad för att tillverka dessa konstgöd
ningsfabriker skulle bli bara 2 I miljoner dollar. Ett klokt an
vändande av 2 I miljoner dollar på en gång skulle alltså kunna 
spara mer än goo miljoner dollar i utländsk valuta. 

Bristen på utländsk valuta för att finansiera den ökade im
port som behövs för fortsatt industrialisering är som framgått 
ett centralt problem för de flesta u-länder och bland dem de 
afrikanska. Om den redan beha:ndlade importsubstitutionen 
är ett sätt att lösa detta problem på, är ökad export ett annat 
och naturligtvis i och för sig bättre sätt. Vi övergår härtill. 
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8 .. Industrialisering och export 

U -ländernas exportproblem har de senaste åren ägnats ökad 
uppmärksamhet i FN :s utredningsverksamhet, och vi skall 
närmast återge några av slutsatserna ur världsöversikten för 
1963, som i stor utsträckning ägnats åt dessa problem. Det 
finns en sammanfattning i denna som är värd att citeras i sin 
helhet, Ined endast några tekniskt motiverade uteslutningar. l 

"Man erkänner numera i vida kretsar att tillväxttakten i 
u-ländernas exportinkomster är av strategisk betydelse för de
ras inre utveckling. Med hänsyn till de begränsade utsikterna 

att väse.ntligt öka den traditionella råvaruexporten har upp
märksamheten i stigande grad riktats mot att undersöka möj
ligheterna att snabbt utvidga exporten av industrivaror . .(Vår 
kursivering.) 

.För närvarande är exporten av fabriksvaror från utveck
lingsländerna begränsad var~ sig man jämför med den totala 
exporten från dessa länder eller med världshandeln med 
fabriksvaror. Det är naturligtvis ofrånkomligtatt exportenfrån 

. de:flesta u-länder så småningom kommer att domineras av in
dustrivaror .i stället för som nu av råvaror. En sådan föränd
ring av exportstrukturen har kännetecknat den ekonomiska 
historien i de flesta länder som utvecklats fråi} rå varuproduce
rande ekonomier med låga inkomster till industriella med hö
ga inkomster. Den väsentliga frågan är emellertid huruvida 
denna förändring kommer att försiggå i en takt som är- tillräck-
lig för att tillförsäkra u-länderna en tillräckligt snabb inhemsk 
tillväxt. 
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Ekonomisk tiUväxt och. ökad industrivaruexport står i viss 
utsträckning i samband med varandra. En tillräckligt snabb 
expansion av den senare beror å ena sidan delvis på den in
dustriella tillväxten i u-länderna, ty exporten kan fortlöpande 
utvidgas bara om den industriella kapaciteten stadigt växer. 
Å andra sidan beror takten i den industriella tillväxten delvis 
på utvecklingen av exportförtjänsterna, ty förmågan att utvid
ga den industriella .kapaciteten står i samband med förmågan 
att importera kapitalutrustning. Men detta samband är flexi
belt och kan avsevärt modifieras i många avseenden genorn 
den ekonomiska politik som fullföljs i både u-länder och in
dustriländer. 

I u-länderna tenderade industrialiseringspolitiken under de 
tidigare efterkrigsåren att i hög grad koncentreras till utveck
lingen av importsubstituerande industrier medan man försum
made frågan om produktion för export. Det växande medve
tandet om behovet a v stadigt ökade exportinkomster har emel
lertid bidragit till en förändring av denna inställning. Man har 
vidare i många av dessa länder insett att med hänsyn till hem
mamarknadernas begränsade storlek är en utvidgning av dem 
genom export ett villkor för att uppnå en optimal produk
tionsnivå i vissa viktiga industribranscher. Intresset har därför 
vuxit både för att öka industrivaruexporten till de utvecklade 
länderna och för att bilda ekonomiska grupperingar med 
andra u-länder. . 

. Det råder inget tvivel om att de svårigheter som i båda dessa 
avseenden möter u-länderna är mycket stora. Möjligheterna 
att väsentligt öka industrivaruexporten från u~länderna beror 
emellertid också till stor del på den handelspolitik som full
följs av de rika länderna.'~ 

Till industriländernas politik återkommer vi avslutningsvis. 
Närmast skall vi mot den anförda bakgrunden återge några 
uppgifter ur den citerade FN-översikten rörande den afrikan-
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ska exportutvecklingen under det senaste årtiondet.2 Under 
perioden I 950-62 har u-ländernas export ökat mycket mindre 
än industriländernas, eller med 50 % mot I 5 I % värdemäs
sigt. Detta sammanhänger allmänt sett med att handeln med 
råvaror har ökat mycket mindre än med industrivaror. Den 
afrikanska exporten har å andra sidan vuxit mer än vad som 
gäller för samtliga u-länder, eller med 82 %. Detta beror inte 
bara på större volymmässig ökning, utan också på att priserna 
på de afrikanska exportvarorna i genomsnitt har stigit några få 
procent under perioden medan medelpriset för samtliga u
länders exportvaror sjönk ungefär lika mycket. 

Bakom Afrikas ej helt oförmånliga utveckling ·döljer sig 
emellertid många svagheter. Den afrikanska handelsbalansen 
var ännu I g62 mera negativ än för u-länderna som helhet; un
derskottet motsvarade I 2 resp. 8 % av exporten. Viktigare är 
att råvarornas andel av den afrikanska exporten fortfarande 
är nästan helt dominerande och inte ens tenderat att minska. 
Medan för alla u-länder industrivarornas andel av deras 
export åtminstone ökade något under åren I 955-6 I, från 8 
till IO %, förblev andelen för Afrika oförändrat 6 %. Mot 
bakgrund av det h andelspolitiska tillståndet i världen är det 
slutligen en källa till bekymmer för Afrika att dess export i så 
hög grad är koncentrerad till industriländerna ( 88 % mot 
70 % för samtliga u-länder). 3 Afrikas handel med andra u
länder är i motsvarande mån mindre, vilket främst återspeg
lar den begränsade interafrikanska handeln och den relativt 
starka underutvecklingen i Afrika. 

Det är sannolikt att den tillverkning av industrivaror so1n 
man måste bygga upp i Afrika för att få en mera diversifierad 
export till industriländerna lika väl som ökad handel inom kon
tinenten inte i någon större utsträckning kan tänkas komma 
från lågproduktiv lokal industri. Detta är det allra viktigaste 

skälet för att i vidgad omfattning bygga även större industrien

heter. Denna storindustri måste i mycket hög grad skapas i 
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samverkan mellan olika afrikanska länder för att kunna bli 
lönsam. Häri ligger kanske den allra största svårigheten vid 
Afrikas industrialisering. Den belyses bl. a. av att ECA i sin 
studie av de afrikanska utvecklingsplanerna framhållit, att det 
trots alla allmänna uttalanden för samarbete råder en påtaglig 
brist på konkreta projekt under subregional planering.4 

Vi skall i det följande redogöra för ECA :s undersökningar 
på några av dessa områden. 
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9· Industrialisering och regional samverkan 

Behovet av regional samverkan i den industriella utveckling
en1 framstår klart ·mot bakgrund av att folkmängden i de afri
kanska länderna som ovan framhållits är så begränsad. Med 
hänsyn till även den allmänna ekonomiska underutvecklingen 
innebär det att prakti~kt taget samtliga afrikanska länder för 
många produkter inte har tillräckliga marknader för att absor
bera en tillverkning som är stor nog att medge lönsam in
dustriell tillverkning. Detta gäller i synnerhet branscher där 
stordriftsfördelarna är betydande, vilka också brukar vara de 
där kapitalkostnaderna är särskilt höga. Samtidigt är som ovan 
berörts möjligheterna för dessa helt nya industrier att redan 
från början gå ut på världsmarknaden begränsade. 

I sådana fall blir alltså en uppbyggnad av en egen tillverk
ning omöjlig om man är hänvisad till endast hemmamarkna
den. Möjligheterna till betydande felinvesteringar är också 
stora. Utan en samordning av projekten skulle t. ex. kunna 
hända att två länder i samma region investerar i samma 
bransch och bägge räknar med hela regionens marknad som 
underlag för sina försäljningskalkyler. Bedrivs den industriella 
planeringen däremot i samverkan, kan man komma fram till 
den för hela regionen mest gynnsamma arbetsförqelningen 
och specialiseringen med hänsyn till råvarutillgångar och 
andra förutsättningar, samtidigt som dessa industrier garan
teras en tillräckligt stor marknad. På detta sätt kan alltså län
derna i förening ges förutsättningar att etablera storindustrier 
som inget av dem ensamt har förutsättningar att lyckas med. 

Den industri det här närmast gäller är den tunga industrin. 
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Angelägenheten av en snabb expansion där har redan under
strukits i tidigare avsnitt. 

ECA har som en väsentlig uppgift att ta initiativ till att skaf
fa fram material för ett regionalt samarbete för en sådan in
dustriell samordning. Under I g63 och I g64 publicerades tre 
rapporterofrån· s. k. coordinating missions med en översikt över 
möjligheterna till och behoven av en samordning av olika ty
per av industriprojekt i de olika regionerna.2 

I de tre regionerna besökte man : 
Nordafrika - Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien. 
Västafrika- Nigeria, Niger, Tschad, Dahomey, Togo, Ghana, 
Övre \1 olta, Sierra Leo n e, Liberia, Senegal, Guinea, Mali och 
Mauritanien. 
Öst- och Centralafrika- Burundi, Etiopien, Kenya, Zambia, 
Malawi, Rwanda, Somalia, Rhodesia, Tanzania och Uganda. 

I utredningsarbetet kring dessa frågor har man kommit längst 
för den västafrikanska regionen. Utan tvekan är också beho
vet av en regional samordning störst där. Dels består regionen 
av inte mindre än ett I5-talländer, alla med en mycket liten 
befolkning- bortsett från Nigeria. Kommunikationer i form 
av vägar, teleförbindelser etc., mellan forna engelska och fran
ska kolonier inom Tegionen äT outvecklade eller helt obefint
liga. Därtill kommer att man i många länder helt saknar in
dustri och det finns inte heller något land som kommit särskilt 
långt i sin industrialisering, varför det sällan finns några re
dan existerande industrier att utveckla. Samtidigt finns där 
ett livligt politiskt intresse för en sådan samverkan och vissa 
ansatser har redaJn gjorts. 

Med utgångspunkt i dessa första mera allmänna översik
ter har man sedan utifrån regionala förutsättningar arbetat vi
dare 111:ed särskilda studier över speciella branscher som stål-, 
cement- och kemisk industri, där man mera noggrant under
sökt sådana frågor som ·den totala efterfrågan och dess framtida 
utveckling, energi- och råvarutillgångar, valet av teknisk ut-
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formning, transportförhållanden och alternativa lokaliserings
orter, behov av arbetskraft och kapital. Vi skall nedan redo
göra för detta utredningsarbete. 

Järn- och stål 

Järn- och stålindustrin utgör det kanske bästa exemplet på 
en industri där samordning är nödvändig. Endast ett fåtal 
länder i Afrika har inom överskådlig framtid 1nöjlighet att 
bygga upp integrerade järn- och stålverk enbart för sina in
hemska marknader. Bortsett från Sydafrika finns det för när
varande en integrerad järn- och stålframställning endast i två 
länder, Egypten och Rhodesia. I Algeriet· och Tunisien är 
dessutom två enheter under byggnad. 

ECA har i en rapport behandlat problemen vid utbyggna
den av den afrikanska stålindustrin i översiktlig form. 3 

Det finns ett mycket nära samband mellan investeringsvo
lymen och stålkonsumtionen i Afrika. Genom att investering
arna är av avgörande betydelse för den ekonomiska utveck
lingen får stålet en mycket central betydelse för den ekono
miska tillväxten. Genom en ekonomisk utveckling, och all
deles särskilt genom en accelererad utveckling, kommer beho
vet av stål att växa i ännu snabbare takt. 

Den genomsnittliga direkta stålförbrukningen per år under 
I 959-6 I framgår av följande sammanställning: 

Egypten 
Övr. Nordafrika (Libyen, Algeriet, Tunisien, Marocko) 
Västafrika 
Öst- och Centralafrika 

varav: 

l 000 ton 
400 
610 
490 
520 

F d. Centralafrikanska fed. 160 
Fd. Britt. Östafrika 120 
Övriga 240 

Totalt (exkl. Sydafrika) 2 020 
Källa: ECA, The development of iron and steel industry in Afri(:a 

Addis Abeba, 1963 (stencil). 
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Ä ven om dessa siffror inte är särskilt höga har ökningstakten 
varit snabb; I 950-6 I ökade förbrukningen från o,g till nära 
1,7 milj. ton (exkl. Egypten). Särskilt snabb var ökningen i 
Västafrika med inte mindre än 238 %under samma tid eller 
I I %per år. Utvecklingen har där varit påfallande jämn i ti
den- man skulle annars ha haft anledning att misstänka en 
stark ojämnhet genom de stora gruvinvesteringarna i början 
av I g601-talet. 

Till denna stålkonsumtion kommer sedan den som äger rum 
i indirekt form genom import av maskiner och andra varor 
som har ett betydande stålinnehålL F ör Västafrikas del har 
man beräknat att den motsvarar ungefär 8o % av den direkta 
förbrukningen. IVföjligheterna att omvandla denna indirekta 
förbrukning till en direkt är helt beroende av hur den afri
kanska verkstadsindustrin kommer att utvecklas. Kan man er
sätta importerade maskiner med afrikanska, blir ·sannolikt följ
den att det stål de innehåller också blir afrikanskt. 

Genom stålkonsumtionens nära samvariation med investe
ringsvolymen blir en uppskattning av den framtida förbruk
ningen helt avhängig av hur man bedömer den framtida in
vesteringsutvecklingen. ECA beräknar att vid en investerings
kvot på 20 % för hela västafrikanska regionen skulle konsum
tionen I970 bli ca r,8 och Ig8o omkring 3,5 milj. ton. Om 
man däremot räknar med en investeringskvot på i genomsnitt 
24 % blir siffrorna betydligt högre: 2,2 resp. 5, I milj. ton. 
Dessa siffror gäller såväl direkt som indirekt förbrukning. 

Varor såsom balkar, profiljärn och armeringsjärn utgör 
nu de viktigaste produkterna. Därnäst kommer plåt och rör. 
Tillsammans med järnvägsräls utgör dessa produkter praktiskt 
taget hela den direkta stålkonsumtionen för närvarande. 

I rapporten citerar ECA ECE-beräkningar som visar att 
investeringskostnaden per kapacitetston blir mellan 35 och 
45 % högre för ett stålverk med en kapacitet om );2 miljon i 
förhållan~e till ett om en hel miljon ton per år. Härtill kom-
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mer den stora knappheten på tekniskt kunnig personal där 
behovet är rättoberoende av kapaciteten. Men som framgår av 
konsumtionssiffrorna kan man inte inom överskådlig framtid 
föreställa sig en konsumtion som skulle absorbera mer än ett 
eller högst två stålverk i varje region. 
- Förutsättningarna för en afrikansk stålindustri i fråga om 
råvarutillgångar är i allmänhet mycket goda vad gäller järn
malm. 

Afrika har mycket betydande järnmalmstillgångar av hög 
kvalitet. Järnhalten är i allmänhet hög. I Liberia t. ex. ligger 
den vid 68 %. Endast i Egypten brytes f. n. malm med en läg
re halt än 501 %. Även om kontinentens fyndigheter ännu är 
långtifrån fullständigt inventerade är tillgångar kända i ett 
stort antal länder där ingen brytning f. n. sker. Detta gäller 
en rad av de västafrikanska länderna. 

Mer än 70 % av produktionen föll I g6o på Nord- och Väst
afrika. Betydelsefullaste landet utanför dessa regioner är Syrl
afrikanska republiken. 

U tvinningen av järnmalm i några afrikanska länder 
(I ooo-tal ton Fe-innehåll) framgår av tablån nedan. 

Liberia 
Sierra Leone 

1954 
1 087 

514 

1962 
2 653 
1144 

1963 
4 312 
1106 

Algeriet l 522 l 072 l 023 
Källa: United Nations., Statistical Y earbook 1963 och 1964., N e w 

York 1964 och 1965. 

Den starka expansionen i Västafrika kan väntas fortsätta bå
de i de bä.gge nämnda västafrikanska länderna och i Guinea 
och Maunitanien som har nu kända tillgångar om ca 250 mil
joner ton vilka skall exploateras. 

Även om ett stort antal afrikanska länder-· praktiskt taget 
alla utmed kusten från Egypten över Västafrika ned til1 Ango
la - har tillgångar,. så är det kanske inte realistiskt ·att vänta 
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att alla dessa kommer att utnyttjas inom en nära framtid. Av
görande härvidlag är naturligtvis efterfrågan på världsmark
naden (d. v. s. främst i USA och Västeuropa) som inte väntas 
öka särskilt starkt, men också det förhållandet att· upptagandet 
av nya gruvprojekt i allmänhet är ytterst kapitalkrävande. 
Ofta behövs stora initialinvesteringar i hamnar, vägar, trans
portanordningar o. s. v. Det gör att det blir lönsammare att 
utvidga redan pågående brytning än att starta helt nya pro
jekt. 

Mot den bakgrunden är det knappast rimligt att föreställa 
sig att järnmalmsproduktionen skulle bli av någon avgörande 
betydelse för Afrikas industriella utveckling utom i några få 
länder. 

Tillgångarna av kol eller annan energi är inte lika spridda. 
I Västafrika finns kol i. Nigeria som också har naturgas och 
olja; de bägge sistnämnda varorna finns även i Gabon.INord
afrika finns kol i Marocko och Algeriet, det senare har också 
betydande oljefyndigheter, vilket även Libyen har. I Öst- och 
Centralafrika finns kol i södra delarna. Regionen har dessutom 
enorma potentiella vattenkraftsresurser. 

Genom den tekniska utvecklingen i järnhanteringen kan 
man utvinna betydligt mer ur råvarorna samtidigt som trans
portkostnaderna relativt sett sjunkit. Detta har lett tiU att 
ett järnverk i dag inte behöver lokaliseras med samma hänsyn 
till råvarornas lokalisering som tidigare. Närhet till markna
den betyder numera lika mycket som närhet till råvarorna. 

I Nordafrika är redan två stycken integrerade verk under 
byggnad helt nära varandra i Menzel- Bourguiba i Tunisien 
på 70 ooo ton per år (armeringsjärn och ståltråd) och i Bone 
i Algeriet på 450 ooo ton per år. Man räknar med att den tu
nisiska anläggningen på grund av sin litenhet aldrig kan kom
ma att få lönsam drift. Det inhemska behovet av produkterna 
är nu 10 ooo ton. Den algeriska anläggningen med sin betyd
ligt större kapacitet skall utnyttja inhemska järnmalms- öch 
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oljetillgångar och får därigenom väsentligt lägre kostnader. 
Det nordafrikanska fallet kan användas som ett exempel på 
vådorna av bristande regional planering. 

I Västafrika finns däremot inte någon järnframställning. I 
Ghana och Nigeriahar man uppfört mindre valsverk som an
vänder sig av skrot eller stålämnen. En sådan verksamhet be
höver inte innebära något hinder för en stor integrerad an
läggning, eftersom den senare skulle kunna bli leverantör till 
dessa mindre valsverk som kunde tillverka mer speciella pro
dukter. 

ECA har bedrivit en relativt omfattande utredningsverk
samhet om ett framtida järnverk i den västafrikanska regio
nen.4 Intresset från de berörda staterna har i allmänhet varit 
stort, så stor~t att man nu är inne på tanken på att eventuellt 
bygga två stycken, i princip då ett vid kusten och ett i inlandet 
trots att man i de första ECA-rapporterna i ämnet kraftigt un
derströk vikten av att endast bygga ett med hänsyn til:l ka
pitalkostnader och marknadsstor lek. I Bamako i oktober I g64 

beslöt man att rekommendera Buchanan i Liberia (skepp
ningshamn för Lameo-malmen) som lokaliseringsort vid 
kusten och Gouina i Mali för inlandet (ett elektriskt verk med 
en kapacitet om I oo ooo ton per år). Verket i Buchanan tänk
tes få en total kapacitet om 700 ooo ton varav hälften i utval~ 
sade produkter som armeringsjärn och balkar, medan den 
andra hälften skulle bli stålämnen för vidare förädling i mind
re valsverk i regionen. Möjligheterna att finansiera projektet 
genom Världsbanken undersöks för närvarande av Liberia. 

Stora problem torde dock återstå innan detta projekt even
tuellt kan förverkligas. Ännu saknas helt tillförlitliga kalkyler 
och någon politi~k enighet kring projektet har man ännu inte 
vunnit. Det är betecknande att då beslutet fattades om att re
kommendera lokaliseringen till Liberia så förklarade Maurita
nien och Guinea, att de ansåg förutsättningarna för en loka.~ 
lisering till deras resp. länder ofullständigt utredda, varför 
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de motsatte sig rekommendationen och förklarade att de skulle 
vidhålla projekten om egna järnverk. Även Nigeria förklarade 
att det skulle fortsätta förberedelsearbetet på sina egna pro
jekt.5 

Verkstadsprodukter 
Liksom stålindustrin intar den mekaniska verkstadsindustrin 
en strategisk plats i varje utvecklingsprogram i första hand ge
nom att den förser andra industrier med investeringsvaror, 
men också därigenom att den erbjuder stora möjligheter för 
att utveckla ·en kvalificerad yrkesarbetarstam. 

Det är svårt att kartlägga den nuvarande omfattningen av 
verkstadsindustrin i Afrika genom att den bedrivs främst vid 
små enheter. ECA konstaterar dock att den även i förhållande 
till andra underutvecklade regioner i världen är såväl mindre 
differentierad som av mindre betydelse. Huvuddelen ligger på 
små verkstäder av reparations- och underhållskaraktär. I en 
delländer har man startat sammansättningsfabriker för bilar, 
traktorer eller motorer. 

Man är alltså praktiskt taget hänvisad till import av verk
stadsprodukter och denna utgör oftast en tungt vägande andel 
av den totala utrikeshandeln. Om man ställer dessa produk
ters importvärde i förhållande till de totala exportinkomsterna 
uppgår de i Nordafrika till inte mindre än 29 %, i Östafrika 
till 27 %. Den lägsta andelen har Västafrika med 16 %. Dessa 
siffror gäller för åren 1955-60. Det finns skäl att vänta sig 
ännu högre andelar vid en mera medveten och intensiv upp
byggnad av industrin samtidigt som maskinimporten skulle 
gynnas i förhållande till andra varor vid en importreglering. 

Maskinimporten går framförallt till en uppbyggnad av in
frastruktur. Andelen till detta ändamål varierar mellan 54 och 
34 % i de olika regionerna. Den högsta siffran gäller Väst
afrika där man på grund av den låga industrialiseringsgraden 
ännu importerar obetydliga mängder maskiner för industriellt 
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bruk- denna andel uppgår endast till 14 %. Även Östafrika 
har en mycket låg andel- I3 %-medan Nordafrika har en 
dubbelt så hög. I allmänhet går en större andel till varaktiga 
konsumtionsvaror än till industrin, en andel som ligger mellan 
2 3 och I 8 % i de olika regionerna. 

Tillgången på kapitalvaror i form av maskiner och. trans
portmedel varierar rnellan olika Sttater och regioner. Det ge
nomsnittliga värdet för hela Afrika (exkl. Sydafrika) var 5,3 
dollar per invånare. För olika regioner varierar detta värde 
mellan omkring 9 dollar i Nordafrika och 2,6 i Östafrika. Den 
lägre siffran förklaras främst av Etiopiens extremt låga till
gångar på endast I dollar per innevånare. Algeniet och Libyen 
har jämförelsevis höga värden- 27,0 resp. 33,3 dollar- me
dan Marocko endast har 6,o. I södra Afrika dominerar värdet 
för f. d. Centralafrikanska federationen med I 8,5. Andra län
der med förhållandevis stor maskinkapacitet är Ghana med 
Io,7 och Kenya med 7,0.6 Något tillfö~rlitligt mått på den all
männa utvecklingsnivån i näringslivet ger knappast dessa siff
ror. På grund av den mycket låga nivån kan vissa enskilda in
vesteringsprojekt ha påverkat talen onoTmalt mycket. Detta 
torde vara förklaringen till Libyens höga siffr.a. En annan 
faktor av betydelse är också andelen vita av befolkningen 
eftersom de i stor utsträckning har bil. 

Beräkningar av det framtida behovet av import och kon
sumtion av verkstadsprodukter blir i hög grad beroende av 
vilka antaganden man gör om den framtida industriutveck .. 
lingen men också - vilket i hög grad påverkar bägge dessa 
förhållanden - de framtida exportinkomsterna. Den hittills
varande importutvecklingen for maskiner m. m. i enskilda sta
ter har varit ryckig och ojämn bl. a. på grund av starkt va
rierande exportinkomster. 

Afrikas (exkl. Sydafrika) totala import av maskiner och 
apparater uppgick I959 till I I I7,5 miljoner dollar. Afrika
kommissionen har gjort en prognos av behovet på grundval 
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av den tidigare importutvecklingen. Behovet 1970 skulle bli 
ca I 66o miljoner dollar. Den siffran torde defini~tivt kunna 
sägas vara en underskattning i förhållande till de utvecklings
ambitioner man har på ·många håll - å andra sidan är det 
som redan sagts långt ifrån ambitionerna ensamma som av
gör den framtida importen. 

Afrika är alltså för närvarande praktiskt taget helt hänvisat 
till import vid anskaffning av kapitalvaror för uppbyggnaden 
a.v industrin. Med den rika differentiering som kännetecknar 
verkstadsindustrins produkter och de uppenbara specialise
ringsfördelar i form av snabbt sjunkande kostnader vid ökad 
seriestorlek som finns är det självfallet orimligt att .ens någon
sin sikta på en total självförsörjning. Å andra sidan är det vik-:
tigt att man så snart som möjligt får till stånd en tillverkning 
av sådana maskinprodukter där den regionala marknaden 
medger tillräckligt långa serier för att produktionen skal.l 
kunna betraktas som ekonomiskt försvarbar. 

Verkstadsindustrin är i många fall av den karaktären att en 
koncentration till större anläggningar på några orter kan vara 
lämplig i början, bl. a. därigenom att ett stort antal arbeta
re får en värdefull yrkesutbildning, vilket har stor betydelse 
för attityder och dylikt, genom att dessa arbetare med sin köp
kraft själva skapar en betydande marknad, och att större verk
stadsindustri ofta har behov av underleverantörer. Därigenom 
kan man få i gång en snabb och självgenererande utvecklings
process på dessa orter . 

. I den öst- och centralafrikanska regionen är detta i viss mån 
redan fallet i sådana "growth points" som Nairobi,. Mombasa, 
Jinja och Salisbury. Utvecklingen skulle där kunna stimuleras 
ytterligare genom att varje 1and specialiserade sig: Kenya· 
kunde t. ex. tillverka lättare maskiner, elektriska apparater, 
jordbruksredskap; Tanzania verktygsmaskiner, . lättare och 
medeltunga jordbruksmaskiner, sammansättning av lastbilar, 
rakblad, järnvägsvagnar och valsade aluminiumprodukter; 
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U gan da n1ateriel för elöverföring, traktorsammansättning och 
gastuber; Zambia elektriska apparater, gruvmaskiner och ma
skiner för oljeraffinering och konstgödningstillverkning.7 

I Nordafrika finns fabriker för sammansättning av person
och lastbilar och traktorer. Där har förluster redan uppstått 
genom en bristande samordning mellan projekten. Så t. ex. 
finns fabriker för lastbilar i såväl Marocko, Algeriet som Tu~ 
nisien. Även om man kanske inte vid enbart sammansättning 
kan uppnå så väsentliga stordriftsfördelar är detta ändock 
olyckligt, eftersom man vid en tillräckligt stor produktion skul
le finna det lönsamt att ta upp egen tillverkning av allt fler 
komponenter till bilarna för att på det sättet successivt utveck
la en helt egen tillverkning. Genom en splittring på många an
läggningar hämmas däremot dessa möjligheter allvarligt. 

Vid Menzel-Bourguiba-basen i Tunisien finns goda möjlig
heter till reparation av fartyg. Den skulle också kunna utvidgas 
till ett varv för nybyggnad samtidigt som en hel del annan 
tyngre maskinindustri skulle kunna koncentreras dit. I för
hållande till Marocko och Algeriet är den tunisiska v.erkstads
industrin föga utvecklad. Både Marocko och Algeriet har stora 
verkstäder för järnvägsmateriel som har överkapacitet. En 
samordning ·och specialisering a v de anläggningarna borde 
kunna lösa deras problem. 

I Västafrika är inte samordningsproblemen för denna in
dustrigren ännu särskilt brännande. Den västafrikanska mis
sionen för industriellt samarbete konstaterar emellertid, att 
tiden inte är avlägsen då de uppkommer. Men på nuvarande 
utvecklingsstadium kommer nya industrier på deHa område 
till en början sannolikt att bli små och med liten kapitalutrust
ning som snabbt kan amorteras. En väsentlig stimulans till en 
maskinindustri kommer tillgången på västafrikanskt stål och 
aluminium med säkerhet att utgöra. 

På ett område har samordningsfrågan redan blivit aktuell, 
konstaterar man, nämligen sammansättning av bilar. Sådana 
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fabriker -finns i· Nigeria,· Ghan:a;. Elfenbenskusten och·.Sene-. 
gal. En överenskommelse finn$ där reda:n mellari . de två· se
nare om -att Sehegal· skall konceri trera sig ·på vissa lastbilar, 
rrtedan Elfenbenskusten .·tar hand .om ·lättare fordon. ·Det, se;.. 
-nare landethar -också en·anläggning·för.'hopsättning av cyklar 
som utnyttjas ericlast till halvasin kapacitet; övre ·Volta korn
mer att få eh lika stor fabrik men- man räkriar där med ·eri 

större tillverkning. Symaskiner är ett annat exempeL på ·en 
produkt som man med framgång- ka::n.-.sätta sarinnan 'i Afrika. 
En anläggning i Nigeria producerar f.· n. mer än ro ooo per år~ 

..... • . l 

< •• _ 

J{emiska produkter . 

Afrika importerade kemiska produkter för knappt 500 milj. 
dollar under I g6o~ Man räknar med att den siffran skall ha 
nära tredubblats 1970. Kemikalier behövs i många industrier 
som t. ex. i metall- och stålindustrin, textilindustrin och i olje
raffinaderierna. Men det största behovet gäller produktion å v 
konstgödning, där man planerar en mycket stark expansion. 

Nordafrika dominerar starkt den kemiska sektorri av Afrikas 
näringsliv vad gäller såväl produktion som utrikeshandel. Re
gionens andel under perioden ig52-66var 52% av den· totala 
afrikanska exporten. Motsvarande tal för importen var 49 %. 

Den viktigaste varugruppen i den afrikanska kemiska· im
porten är läkemedel ( 23 %) och gödningsmedel (I 6 %) . Lyx
konsum tiorisvaror som parfym, kosmetika och tvål motsvarat 
I 2 o/o av den totala importen av kemiska produkter. I Väst:. 
afrikauppgår denna andel till2o %. En stordel av detta skulle 
lätt kunna ersättas genom en egen tillverkning av tvåL Den 
tvål man nu importerar är till stor deltillverkad av just palm
olja från Västafrika. Produktionen har kommit igårig bl. a. i 
Ghana, där United Africa Company (Unilever) ·etablerat en 
fabrik. Den lätta kemiska industri som i övrigt förekommer 
bygger huvudsakligen på importerade kemikalier. Tändstic-
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kor; färg och växtskyddsmedel hör tilL de produkter man pla~ 
nerar att börja. tillverka. ·; : . . .·. . . : . ' . . . ..... 

·Förutsättningen för .en ·vidareutvecklad kemisk ·industri är 
tillgång till vissa basprodukter för denna· som svavelsyra, so
da? kaustik soda, .ammoniak och, saltsyra. De flesta av dessa 
produkter ·användes. ·vid produktionen· 'av. gödningsm~del och 
kan därför: erhållås i· samband .med den: tillverkningen som 
utgångsämnen även.·för=annan kemisk·tillverkning~ Överhu
vudtaget måste .man betrakta ·just gödningsmedelsindustrin 
som basen i varje program som syfta1: till att utveckla den ke.:. 
miska industrin som helhet, konstaterar ECA. 

Behovet av konstgödning är mycket stort i hela Afrika. Sär
skilt underförsörjt i detta avseende är Vä~tafrika, där någon 
produktion ännu inte förekommer .. Användningen av konst
gödning är utan tvekan det mest lönsamma sättet att höja av
kastningen från jordbruket. ECA citerar en F A O-experts be
räkningar som .visade att skördarna ökade med i genomsnitt 65 
%på de jordar i Västafrika som ingick i FAO :s Fertilizer Pro
gram 1962. Man har beräknat att varje dollar satsad på göd.:. 
ningsämnen som användes vid ett experiment i Ghana gav en 
nettoavkastning på mellan 1,7 och 7,7 dollar.s 

Vikten av en samordning vid utbyggnaden av den kemiska 
industrin beror inte enbart på betydande stordriftsfördelar för 
t. ex. en anläggning för dubbelsuperfosfat eller salpetergöd
ningsämnen utan också därpå att när man kommer vidare till 
mer differentierade kemiska industrier blir praktiskt taget 
alla beroende av varandra antingen som kunder eller leveran
törer genom sin specialisering. 

I Kenya tillverkas nu soda. Man borde också där kunna tän
ka sig en anläggning för elektrolys· av salt. Trädestillering och 
tillverkning av produkter som aceton, ättiksyra skulle kunna 
lokaliseras dit med hänsyn till skogstillgångarna. I Tororo i 
U g anda tillverkas superfosfat; produktionen skulle kunna läg
gas . om till dubbelsuperfosfat. Kapitalkostnaderna skulle vis-
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serligen stiga betydligt; å andra sidan betyder transportkost
naderna avsevärt mindre för den mer koncentrerade produk
ten. Detsamma gäller Rhodesia. I Zambia skulle goda förut
sättningar finnas för en salpeterfabrik med billig elkraft till
gänglig i framtiden. I Tanzania skulle en anläggning för destil
lering av kol till stenkolstjära kunna anläggas. Därigenom 
skulle man erhålla viktiga utgångsämnen för den organisk
kemiska industrin. 

Nordafrika har en betydande brytning av råfosfat. För Ma
rocko utgör det en av de allra viktigaste produkterna i hela 
ekonomin (ca 25 % av hela exportvärdet). Planer finns på 
en förädlingsanläggning med kapacitet om 200· ooo ton dub
belsuperfosfat och I 50 ooo ton diammoniumvätefosfat till en 
kostnad av 52 milj. doHar. I Tunisien finns också planer på ett 
stort kemiskt komplex vidGabes där man skulle tillverka syn
tetisk ammoniak, diammoniumvätefosfat och ammoniumni
trat. Utgångsämnet för den senare produkten skulle vara nafta 
i stället för naturgas. 

En sådan splittring skulle vara olycklig. Algeriet med sina 
rika tillgångar av naturgas skulle ha helt andra möjligheter 
att tillverka ammoniak billigt för hela regionens behov. I sam
band med det skulle man också lämpligen koncentrera tillverk
ningen av salpeter dit.9 

För Västafrikas industrialisering på det kemiska området 
finns ganska ambitiösa rapporter utarbetade inom ECA.lO 
Några beslut om rekommendationer beträffande de enskilda 
projekten har ännu inte fattats. Redan Västafrikarapporten 
var inne på ett en salpeterfabrik skulle anläggas i Nigeria där 
man har tillgång till såväl naturgas från Nigerdeltat som vat
tenkraft från det planerade Kainji-dammprojektet. Senegal 
skulle bygga en fabrik för dubbelsuperfosfat och Togo en för 
enkelt superfosfat. Samtidigt skulle betydande mängder sva
velsyra komma att produceras i SenegaL Fabriken i Togo skul
le eventuellt kunna använda sig av saltsyra från den anlägg-
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ning för elektrolys av havssalt som man tänkt att bygga i 
Ghana. Saltet skulle erhållas vid solavdunstning av hav-svatt
net, och elkraft skulle kunna erhållas från V oltadammen. 

För konstgödningsindustrin skulle dessutom behövas an
läggningar för blandning av olika typer beroende på jordarnas 
olika behov. En lämplig lokaliseringsort vore Port Harcourt i 
Nigeria. 

Den redan nämnda anläggningen i Ghana skulle kunna ge 
klor och kaustik soda som inte kan erhållas från gödningsin
dustrin. För oxnvandlingen av bauxit till aluminium i Guinea 
behövs kaustik soda; denna produktion planeras för övrigt ut~ 
vidgad med en ny fabrik i Boke. Även andra industrier so1n 
textil-, tvål- och massaindustrin har behov av kaustik soda. 
Vid saltelektralysen skulle man även erhålla saltsyra som kan 
användas som råvara vid tillverkningen av insektsbekämpan
de medel och av PVC (polyvinylklorid, en av de vanligaste 
plastsorterna), vilka bägge kan väntas ha en starkt expande
rande marknad i Afrika. Tillverkning av PVC skulle ske på 
Elfenbenskusten. För PVC-tillverkning fordras även acety
len som kan utvinnas ur den kalciumkarbid som man tänker 
sig skulle kunna tillverkas i Dahomey och Guinea. 

Denna beskrivning av det ömsesidiga beroendet mellan 
olika anläggningar inom den kemiska industrin ger samtidigt 
en bild av det stora behov av samordning och interregional 
planering som måste tillgodoses för att den kemiska industrin i 
Västafrika skall få en tillfredsställande utveckling. 

Cement 

Behovet av cement är beroende av byggnadsverksamhetens 
omfattning och det kan väntas öka mycket snabbt. Även om 
det även i denna industri finns betydande stordriftsfördelar 
motverkas de av höga transportkostnader. Det är därför givet 
att rnan inte kan inskränka sig till en eller två fabriker per 
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region. Den totala afrikanska produktionskapaciteten upp

skattas till omkring 13 milj. tön. 
I den öst- och centralafrikanska regionen finns redan inte 

mindre än nio fabriker, rnen nästan alla har stor outnyttjad 
kapacitet, varför man just rtu inte är intresserad av någon vi
dare utbyggnad. Att cementfabriker byggs med överkapacitet 
i förhållande till efterfrågan är ändå rätt naturligt eftersom 
man i allmänhet kan räkna med en snabb ökning av behovet. 

I Nordafrika föreligger inga aktuella samordningsproblem. 
Marocko och Algeriet har en stor cementindustri son1. nästan 

täcker det egna behovet. En stor utbyggnad i Libyen planeras. 
I Västafrika kan konsumtionen uppskattas till drygt 2 mil

joner ton (varav o,g för Nigeria och 0,5 för Ghana). Man 
räknar i enECA-rapport speciellt om cementindustrin i Väst
afrikall med att över 4 miljoner ton skall förbrukas I 970. Pro

duktionskapaciteten uppskattas för närvarande till o, 7 ·miljo
ner ton och man har således ett betydande importbehov av ce

ment från Europa och Nordamerika. 

Denna import har under de senaste åren uppgått till om
kring 1,5 miljoner ton vilket i värde har betytt ca 35 miljoner 
dollar eller drygt 2 % av regionens totala -import. På grund 
av de långa frakterna blir priset på cement betydligt högre i 
Västafrika än i exportländerna. ECA anger i sin rapport om 

den västafrikanska cementindustrin, att priset i vissa import
länder i regionen kan ligga sju gånger högre än priserna i det 

· exporterande landet. 

Vad ökad självförsörjning med cement betyder för handels
balansen åskådliggörs enklast om man jämför anläggnings
kostnaden per ton för en cementfabrik (med en årskapacitet 

om 0,2 miljoner ton) uppgående till omkring 50 dollar per 
ton med priserna i partihandelsiedeL Dessa varierar mellan 
22,6 dollar i Liberia per ton importerad cement och g8 dollar 
i Tschad-. 

För inlandsstaterna är cementindustrin inte något problem 
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som kräver regional samordning. Visserligen är marknaderna 
små och de rent tekniska stordriftsfördelarna betydande, men 
transportkostnaderna är nästan prohibitiva och man har egna 
kalktillgångar, varför det enda alternativet är en cementin
dustri på nationell basis. För kuststaterna är det emellertid nå
got annorlunda. En del av dem saknar egna kalktillgångar som 
Sierra Leone, Liberia och Elfenbenskusten och delvis Ghana 
och Togo. 

Ghana ämnar bygga en fabrik vid N auli med en kapacitet på 
250 ooo ton, vilket ej svarar mot mer än halva det inhemska 
behovet. Man undersöker möjligheterna att eventuellt kunna 
bygga en fabrik i anslutning till Voltaprojektet. Elfenbens
kusten planerar en anläggning för malning av cementklinker 
på 300 ooo ton vid Abidjan. I de övriga kustområdena finns 
endast mera vaga planer. Rent allmänt kan konstateras att ett 
samarbete mellan kuststaterna skulle kunna bli mycket lön
samt. 

Skog och skogsind.ustriprodukter 

Förutsättningarna för att på sikt utveckla en även för världs
hushållningen betydande skogsindustri i Afrika kan betraktas 
som goda. Kontinenten har 16% av världens skogsareal men 
bara ca 8 % av dess befolkning. Samtidigt bör genast påpekas 
att en viss del av dessa skogar är av mycket lågt ekonomiskt 
värde och att de praktiska svårigheterna på grund av den 
allmänna ekonomiska underutvecklingen är betydande. Men 
det är ändå sannolikt att dessa svårigheter kan övervinnas. 
Den centrala frågeställningen är hur snabbt detta kan ske. 

Ungefär en fjärdedel av Afrikas landyta eller 7oo-8oo mil
joner ha är täckt med skog. Av detta är dock endast ca 20') 

miljoner ha skog med full kronslutenhet medan resten huvud
sakligen består av savanner. Huvuddelen av de slutna skogar
na ligger inom det tropiska regnskogsbältet och på bergsslutt
ningar i Östafrika. Den totala virkesmängden i dessa skogar 
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uppskattas till3o miljarder m3, 12 Olikheterna i fråga om den 
regionala fördelningen av skogstillgångarna är stora. Skogens 
andel av landytan utgör i Västafrika 32 % och i Östafrika 
29% men i både södra Afrika och Nordafrika bara ca 6 %.13 
Ä ven inom regionerna finns betydande olikheter vad gäller 
såväl skogens omfattning som dess ekonomiska utnyttjande
värde. 

För att kunna utveckla ett ekonomiskt skogsbruk måste man 
lägga ned ett betydande arbete i form av nyplanteringar och 
övriga skogsvårdsåtgärder. Redan i dag behövs för övrigt 
stora ansträngningar på skogsvårdsområdet eftersom skogarna 
på många håll skövlas utan att åtgärder för att garantera en 
fortsatt skogskultur vidtas. Skogarna undergår därigenom en 
gradvis förstöring. Huvudparten av dem kan inte utnyttjas 
ekonomiskt utan stora svårigheter. Artrikedomen är stor -
även om inom varje mindre område antalet arter är relativt 
begränsat - terrängen är ofta oländig och tillgången på vä
gar för transporterna av virket bristfälliga eller obefintliga. 
Behovet av ogräs- och insektsbekämpning är utomordentligt 
stort. 

Å andra sidan finns det goda klimatiska förutsättningar för 
ett skogsbruk, som ger en väsentligt kortare omloppstid i sko-· 
gen än vad fallet är t. ex. i vårt land. Detta verkar i hög grad 
kostnadssänkande. FAO ger följande exempel på massaveds
kostnaden vid fabrik i Östafrika (från plantager) : "En typisk 
kostnad är 6 dollar per m3 att jämföras med 9 dollar i västra 
Nordamerika och 15 dollar i Skandinavien."14 

V ad beträffar industrisidan förtjänar det att framhållas, att 
träindustrin redan i dag för vissa afrikanska stater är utom
ordentligt betydelsefull. I Kenya kom på den branschen 19,6 
% av industrisysselsättningen och 8,3 % av förädlingsvärdet 
inom egentlig industri år 1957. I Ghana svarade den 1959 för 
inte mindre än 53,3 % av sysselsättningen och 42 % av för
ädlingsvärdet inom industrin.15 Ghanas plywoodexport under 
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1963 utgjorde· så mycket som 35 % av landets hela export av 
industrivaror.16 . 

Den utveckling -som hittills ägt rum. har framförallt kon
centrerats till sågverks- och fanerindustrin, medan ytterst få 
projekt inom den tyngre skogsindustrin (massa och papper) 
kornmit att realiseras. Papperskonsumtionen per capita är i 
Afrika utomordentligt låg. Den har uppskattats till drygt 3 
kg per år och invånare under perioden rgsg-6r. Den siffran 
kan jämföras med 25,r kg för världsgenomsnittet och r84 kg 
per capita i Nordamerika.17 Även om man har skäl för att 
räkna med en snabb stegring av papperskonsumtionen ligger 
den ändå på en så: låg nivå, att ett regionalt samarbete är 
oundgängligen nödvändigt för att man skall kunna etablera 
integrerade 1nassa- och pappersfabriker av någon betydelse. 

Från utvecklingspolitisk synpunkt skulle skogsindustrin er
bjuda Afrika betydande fördelar. Först bör nämnas att im
porten av skogsindustriprodukter utgör en tung belastning i 
utrikeshandeln. Ser man till träråvarui.nnehåHet i den afri
kanska handeln är detta nä:stan tre gånger större i importen än · 
i exporten.18 Skillnaden i värde är dock än större genom att 
importen också. är. mer förädlad än exporten. En egen skogs
industri skulle kunna erbjuda substitutionsmöjligheter inte 
bara direkt genom att man kunde använda afrikanska skogs
produkter i stället för importerade utan också indirekt genom 
att det finns betydande möjligheter att använda trä för ända
mål för vilka man nu använder importerade produkter av 
andra slag. 

Flera afrikanska länder bör vidare på sikt kunna bygga upp 
en betydande exportindustri baserad på skogsprodukter. Den
na skulle då också kunna innebära ·en stark direkt pådrivande 
kraft i den ekonomiska utvecklingen; man kan här jämföra 
med vad den svenska skogsindustrin betytt för Sveriges in
dustrialisering. De främsta fördelarna ligger emellertid kanske 
i de indirekta effekterna på näringslivet i övrigt. Genom det 
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arbetskraftskrävande skogsbruket skapas betydande sysselsätt
ningsmöjligheter på landsbygden. Att undersysselsättningen 
där lindras är bara en av effekterna. En annan och minst lika 
viktig sak är att ett effektivt samband mellan export- och mark
nadssektorn å ena sidan och självhushållningssektorn å den 
andra skapas i och med att ett stort antal jordbrukare blir 
lönearbetare. Genom tillgång på papper och förpacknings
material ges vidare förutsättningar för såväl grafisk- som för
packningsindustri samt förvärv av exportinkomster. 

De praktiska svårigheter som för närvarande möter nya 
skogsindustriprojekt i form av stor brist på yrkeskunnig arbets
kraft inom såväl skogsbruk 'Som industri, frånvaron av lämp
liga transportleder för virket, behovet av skogsvårdsåtgärder 
och anpassning av teknologin etc., gör emellertid att intresset 
för investeringar från utländska företags sida ännu är litet. Så
väl initialkostnader som risker är stora i och med att investe
ringar a v den här typen är långsiktigare än de flesta andra 
utländska investeringar utanför gruvsektorn. Ett utländskt 
intresse för att bygga ut i första hand massaindustrin i Afrika 
bör emellertid rimligtvis stimuleras av den förväntade starka 
efterfrågeökningen för papper. Enligt FAO väntas sålunda 
världsefterfrågan på papper komma att fördubblas enbart 
under perioden rg6s-8o. 

Vi återkommer i följande avsnitt till möjligheterna att med 
hjälp av biståndspolitiken skynda på uppbyggandet av skogs
bruk och skogsindustri i Afrika. 

Det regionala samarbetet och GATT 
När det gäller avgränsningen av det berörda regionala samar
betet, har ECA från ekonomiska synpunkter kommit fram till 
att denna inte bör vara alltför sträng. Vad som är ett lämpligt 
avsättningsområde för denena nya industrins produkter är det 
inte för den andras. Detta sammanhänger ju också med vilka 
stater som kan förmås att samarbeta om ett visst projekt, och 
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det är tänkbart att antalet deltagande länder kan ändras från ~~ 
tid till annan. · l 

Det regionala samarbetet i Afrika kan alltså komma att bli 
betydligt lösligare än den mera fullständiga integration som 
förekommer t. ex. i Europa inom främst EEC och i EFTA. 
Visserligen har även regionalt samarbete av .denna vidare typ 
diskuterats mycket i Afrika och många avtal härom har träf
fats,19 J.\!Ien dessa har åtminstone hittills inte avsatt alltför på
tagliga resultat, och ett industriel.lt samarbete av den partiella 
typen förefaller tills vidare att bli minst lika gångbart inom 
Afrika. Sådan branschsamverkan förekommer eller planeras 
också mellan vissa av de afrikanska länder som är associerade 
med EEC. 

En partiell integration av den ovan berörda typen kan emel
lertid stöta på komplikationer i form av motstånd från med
lemmarna i GATT (Allmänna tull- och handelsavtalet) där 
industriländerna utgör kärnan.20 Denna organisations huvud
regel är principen om icke-diskriminering, innebärande att en 
medlemsS~tat - vare sig den är frihandelsvänlig elrler protek
tionistisk - skall behandla alla sina partners i internationell 
handel lika ( mest-gynnad-nationsbehandling). De enda un
dantag från denna regel som GATT erkänner är tullunioner 
och frihandelsområden, som avser alla eller praktiskt taget alla 
varor. Det är uppenbart att de tullpreferenser, som medlems
staterna i konkreta industriella samarbetsprojekt avses ge var
andra, strider mot GATT :s allmänna icke-diskriminerings
princip. U-länderna har bl. a. därför motsatt sig denna, och 
den resulterande konflikten har trots vissa eftergifter från 

GATT: s sida mynnat ut i I g64 års världshandelskonferens 
och det administrativa maskineri som upprättats därefter 
(UNCTAD). I avvaktan på lösningen av denna konflikt är 
det av stor vikt att inte industriländerna med olika medel sö
ker hindra ett industriellt samarbete mellan olika u-länder, 
vilket är av särskilt stor betydelse för Afrika. 
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10. Slutsatser beträffande biståndspolitiken 

Vi har ovan kommit fram till att de svårigheter som möter 
Afrika på vägen mot ekonomisk utveckling är stora men inte 
oöverstigliga. Avgörande är naturligtvis de afrikanska rege
ringarnas och folkens egna insatser. Att framåtskridandet varit 
så oenhetligt i olika länder antyder att även de som visat stag
nation skul:le kunna ha en snabbare tillväxt, eftersom stagna
tionsländerna knappast har sämre naturliga förutsättningar 
för sin utveckling. U -ländernas framtid är således inte helt 
beroende av de utvecklade ländernas biståndspolitik. Handel 
mellan u-länder och industriländer kan delvis ersättas av han
del mellan u-länder. Och vikten av finansiellt bistånd bör inte 
överdrivas, särskilt inte vid dess nuvarande nettoomfattning 
(frånräknat räntor och amorteringar till industriländerna, för 
vilka ändamål u-länderna 1964 använde i runt tal 1/3 av bi
ståndet samma år. 

De svårigheter som möter i utvecklingsprocessen kan emel
l~rtid avsevärt minskas av en u-landsvänlig politik från in
dustriländernas sida, till förmån för båda parter och för sam
arbetet i världen. Vilka krav bör då ställas på biståndspoliti
ken mot den ovan givna bakgrunden? Ett generellt svar på 
frågan är att biståndspolitiken mer än nu bör syfta till att 
gynna u-ländernas industrialisering. Närmare specificerat bör 
detta ske på tre olika vägar : 
I) genom mera bistånd till länder som verkligen vill in

dustrialisera sig; 
2) genom att biståndet mer an nu inriktas direkt på in

dustrialisering; samt 
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3) genom mera bistånd för att vidga importen av industriva
ror från u-länderna till industriländerna. 

Biståndets länderinriktning 
Vad beträffar den första punkten förefaller det uppenbart att 
biståndets länderinriktning inte kan frikopplas från utrikespo
litiska synpunkter och att dessa i själva verket är betydelsefulla. 
Om det ej varit fallet borde ju en betydande del av de väst
liga industriländernas bistånd ha gått till de kommunist
styrda u-länderna, vilka drivit och driver en energisk industri
aliseringspolitik. Att Sveriges bistånd inte gått dit är naturligt 
för ett .neutralt land. Men ur samma synpunkt borde vi då hel
ler inte ge bistånd till andra icke neutrala länder, i synnerhet 
inte om deras industrialiseringspolitik samtidigt är tvehågsen. 
Biståndet borde i stället mer än nu koncentreras till neutrala 
u-länder ·som verkligen driver industrialiseringslinjen. Vilka 
länder som här kommer i fråga har angetts ovan i avsnitt 4· 
Det är tydligt att länderfördelningen av det svenska biståndet 
förtjänar att diskuteras ur både neutralitetspolitisk och effek
tivitetsmässig synpunkt. 

En närmare diskussion av denna till stor del utrikespolitiska 
fråga faller emellertid utanför ramen för denna skrift. Vi över
går i stället till att diskutera biståndspolitikens inriktning på 
industri kontra andra näringsgrenar. 

Biståndets inriktning på industri 
Ett gemensamt drag i västländernas biståndspolitik är att den 
i mycket ringa grad är inriktad på industrins utbyggnad i u
länderna. Som ett exempel kan nämnas att av de 582 miljoner 
dollar som EEC ställde till förfogande för de I 8 associerade 
afrikanska länderna under den första femårsperioden gick ca 
45 % till transport och kommunikationer, I 8 % till jordbruket, 
I 7 % till undervisning och 9 % till sjukvård, för att nämna de 
viktigaste posterna, medan endast o, 7 % gick till industrin.1 
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Vid sidan av detta offentliga bistånd förekom å andra sidan 
både annan statlig och en privat kapitalöverföring till·de as
socierade länderna, vilken naturligtvis i större utsträckning 
var inriktad på industriell uppbyggnad. 

För Sveriges del torde förhållandet vara likartat. Ar I g63 
- det senaste år för vilket mera fullständiga uppgifter2 finns 
- rörde sig de statliga biståndsanslagen om ca I 50 miljoner 
kronor, varav ytterst litet torde ha tillförts industrin i u-länder
na. Samma år gavs tillstånd till privata direkta investeringar 
i u-länder för ca I 20 miljoner kronor, vartill kom långfristiga 
kommersiella krediter av olika slag (med mer än 5 års var
aktighet) för ca 50. miljoner kronor. Även om man räknar 
den privata kapitalöverföringen som "bistånd" och antar att 
hälften av denna gick till industrin, skulle inte mer än I /4 av 
summan av statlig och privat kapitalöverföring ha avsett in
dustriella ändamål. 

Biståndet från Sovjetunionen och de östeuropeiska länderna 
har en annan inriktning, oavsett om man jämför det med en
bart statligt bistånd från västländerna eller med den samlade 
kapitalöverföringen därifrån. Av Sovjets krediter och anslag 
på nära 3 miljarder rubel (närmare r8 mrdr kronor) i början 
av r g64 var sålunda 70 % .inriktade på industrin. Enligt sam
arbetsavtal ger Sovjetunionen ekonomiskt och tekniskt bi
stånd och krediter för byggandet av 500 industriföretag och 
andra objekt varav 150 redan tagits i drift. Av de färdiga an
läggningarna är 34 verk och avdelningar för framställning av 
stål och nonferrometaller, över 30 verkstads- och metallin
dustriföretag, 20 byggnadsämnesfabriker, 20 kraftverk, över 
20 oljeraffinaderier och kemiska fabriker samt mer än 40 före
tag inom lätt- och livsmedelsindustrin. 3 

Tankegången bakom västländernas biståndspolitik syns va
ra att man genom statliga investeringar i infrastruktur m. m. 
skall få till stånd ett" industrivänligt klimat" i u-länderna men 
att de följande industriinvesteringarna där skall täckas av pri-
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vat inhemskt och utländskt kapital och industrin sålunda bli 
ett fält för privat företagsamhet. Det förefaller dock inte sorn 
om denna linje skulle vara särskilt lämplig från u-ländernas 
synpunkt med hänsyn till bla.a. osäkerheten för privata investe
ringar i många av dem samt önskvärdheten av att den statliga 
industrins tillväxt inte hämmas där. 

Vi menar att den svenska politiken i detta läge bör ändras 
så att industriellt bistånd får ökad omfattning inte bara absolut 
utan också relativt sett. Så länge de internationella bistånds
givande organen är främst inriktade på annat än industrieHt 
bistånd, torde detta få ske genom ökade bilaterala insatser från 
svenskt håll, samtidigt som vårt land i de internationella orga
nen kan och bör verka för att det multilaterala biståndet får 

. en mer industriell inriktning. 
Vi skall närmast som exempel helt aJlmänt diskutera möj

ligheterna för ökat svenskt bilateralt bistånd inriktat på ett 
par branscher, nämligen skogs- och maskinindustri. 

skogsindustrin 

Vi har i föregående kapitel framhållit att flera afrikanska 
länder torde ha möjligheter att utveckla skogsbruk och skogs
industri, men att nästan all erfarenhet på dessa områden sak
nas och att utländska företag hittills varit föga intresserade av 
sådana investeringar, bl. a. till följd av den allmänna underut
vecklingen i Afrika. Det bör vara en självklar uppgift för bi
ståndspolitiken att stimulera utvecklingen på dessa områden. 

Mot bakgrund av de goda naturliga förutsättningarna i 
vissa delar av Afrika finns det skäl att vänta sig att utländska 
företag längre fram kommer att visa intresse för att bygga upp 
skogsindustri där liksom det nu finns tendenser härtill i vissa 
subtropiska länder ·som Portugal, Chile och Sydafrika. Vi vill 
i detta sammanhang erinra om att det nu i Kanada försiggår 
en omfattande utbyggnad av skogsindustrin som finansieras av 
kapital från praktiskt taget alla privatkapitalistiska industri-
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länder- även från länder som själva har en betydande verk
samhet på området som USA, Sverige och Finland. Frågan· 
är då hur det på sikt förväntade utländska intresset för afri
kansk skogsindustri skall kunna stimuleras. 

Den skogsindustriena utvecklingen i Afrika skulle kunna 
drivas på om man genom några "pilot projects" kunde visa på 
möjligheter och problem vid industrialiseringen. Genom den 
stora erfarenhet och tradition ~Som Sverige har inom såväl 
skogsbruk som skogsindustri har yi ovanligt goda förutsätt
ningar för att kunna göra en insats för länder som vill utveckla 
en egen verksamhet på dessa områden. Vårt land har här ock
så betydande utbildningskapacitet för tekniker och annan ut
bildad arbetskraft på olika nivåer .. 

Det vore praktiskt om man i de svenska hjälpinsatserna in
riktade sig på sådana typer av industrialiseringsprojekt som 
kräver integrerad hjälp med de infrastrukturella och andra 
problem som därvid samtidigt uppkommer. Man bör även in
rikta sig på projekt vilka från privata företags synpunkt fram
står som oattraktiva genom höga initialkostnader, lång amor
teringstid etc. Fastän sådana projekt från företagsekonomisk 
synpunkt kan framstå som <?räntabla, kan de som vi tidigare 
iramhållit skapa betydande samhällsekonomiska vinster för 
vederbörande u-land. Förhållandet är i hög grad tillämpligt 
på skogsindustrin. 

Den situation med brist på arbetskraft som karakteriserar 
de flesta industriländer och som driver fram en allt mer ka
pitalkrävande och högmekaniserad industri har endast i liten 
utsträckning sin motsvarighet i u-länderna, där ju i stället en 
betydande arbetslöshet föreligger. Detta leder till slutsatsen 
att de produktionsmetoder som tillämpas i industriländerna 
inte alltid är de -lämpligaste i de underutvecklade länderna. 
Till detta kommer att för de nya högmekaniserade produk
tionsmetoderna krävs en högre allmän utbildningsnivå än 
vad fallet är vid maskiner av äldre typ. Å andra sidan finns 
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det också exempel på motsatsen: vid processtyrd högautoma
tiserad produktion ställs relativt små krav på en del arbetar
kategorier; däremot blir kraven på sådan arbetskraft som tek
niker och reparatörer ofta betydligt större. 

Det finns sålunda skäl för att vid industrialiseringen i u
länderna delvis bygga upp industrierna med en ur . svensk 
synpunkt relativt föråldrad och arbetskrävande teknisk ut
rustning. Möjligheterna att kunna köpa sådan tilllåga priser 
måste anses goda. I u-länderna motsätter man sig emeller
tid ofta att använda utrustning som de rika ~änderna ratar. 
Det är dock här inte bara fråga om psykologi. Genom insti
tutionella förhållanden har U-'länderna trots sin kapitalbrist 
på ett paradoxalt sätt letts till att köpa nya maskiner. För så
dana kan de nämligen erhålla stora och mycket långfristiga 
krediter från industriländerna, vilka dessa ger i syfte att stödja 
både sin egen exportindustri och u-länderna. Kreditmöjlighe
terna är många gånger av betydligt större intresse för de kö
pande u-länderna än priset. Möjligheterna att erhålla krediter 
för köp av begagnad utrustning är avsevärt mera begränsade. 
Detta är en brist som biståndspolitiken bör avhjälpa. 

Ett .svenskt företag som framgångsrikt har prövat den be
gagnade utrustningens väg är AB Åkerlund & Rausing, som 
vid .sin fabrik i Pakistan till en början använde sig av äldre 
och omoderna maskiner för tillverkningen av förpacknings
materiel. Soni direktör Ruben Rausing framhållit borde meto
den användas i större omfattning vid investeringar i u-länder.-1 

Flera skäl talar enligt vår mening för att i möjlig utsträck
ning tillämpa sådana metoder på skogsindustrin. Lägger man 
den aspekten på det svenska biståndets inriktning, att det inte 
onödigtvis bör anstränga våra egna resurser, framstår både 
skogsbruk och skogsindustri som mycket lämpliga områden 
för biståndsinsatser. Sysselsättningen inom dessa näringar 
kommer att sjunka i framtiden och en betydande omstrukture
ring kommer att ske. l\1:öjligheterrta: att rekrytera erfaren och 
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yrkesskicklig svensk personal blir därför relativt sett goda. Det 
vore vidare av värde om man kunde bedriva viss yrkesutbild
ning för afrikaner vid svenska fabriker innan dessa läggs ned, 
varigenom man skulle få ett antal inhemska arbetsledare etc. 
som redan vid igångkörningen i u-landet skulle vara förtrogna 
med arbetsmetoderna. 

Den omstrukturering som väntas inom svensk skogsindustri 
kommer att innebära nedläggningar av ett antal mindre 
fabriksenheter, som inte kan klara sig i konkurrensen genom 
sina högre arbetskostnader per produktenhet. Om dessa fabri
ker inte är lönsamma vid vårt höga löneläge, kan de dock bli 
det i en annan miljö. Om delar av den tekniska utrustningen 

från nedlagda svenska fabriksenheter kunde överföras som ett 

led i biståndspolitiken) skulle u-landets investeringskostnader 

kunna nedbringas väsentligt. Som bekant kräver en modern 
stor cellulosafabrik mycket stora investeringar, och .:motsva ... 
rande kapita·l kan tills vidare sannolikt komma till bättre an
vändning på andra områden i u-länderna. 

Från svensk synpunkt skulle en u-hjälp med denna inrikt
ning kunna få en förmånlig inverkan på den svenska industri
strukturen. Flera enheter ·med ur vår synpunkt orationell ka
pital utrustning skulle härigenom lättare kunna läggas ned, och 
effekten härav skulle bli större produktivitetsökningar och 
minskad lönespännvidd. Dessa effekter får dock inte överdri
vas. 

Beträffande det praktiska tillvägagångssättet kan tilläg
gas att yrkesmässiga konsulter syns böra anlitas i enlighet med 
vad som nedan sägs .. 

_Maskinindustrin 

V ad som ovan sagts om skogsindustrin är i princip tillämpligt 
också på flera andra branscher, vilkas struktur undergår mer 
eller mindre snabba förändringar i industriländerna, Hit hör 
verkstadsindustrin som vi närmast övergår till. Vi skall emel-
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lertid i det_ta sammanhang söka åskådliggöra en annan form 
för industriellt bistånd, nämligen genom underleveranser från 
afrikanska företag till .industriländernas, närmast med avse
ende på maskinindustrin. Den omvända situationen har j 

kap. g berörts i fråga om uppbyggandet av afrikansk bilin
dustri. 

Vi har tidigare framhållit verkstadsindustrins stora bety
delse för den industriella utvecklingen. En allt större andel av 
produktionsvärde och sysselsättning kommer i de rika länder
na på denna industrigrupp. En särskilt stor roll måste tillmä
tas maskinindustrin, vilken liksom byggnadsindustrin har att 
förse ett växande näringsliv med en stor del av de i allt större 
mängd erforderliga produktionsmedlen. Inte minst gäller det
ta de grenar som tillverkar maskiner och redskap för jordbru
ket samt utrustning för gödningsmedelsindustrin. Det måste 
följaktligen vara alldeles särskilt viktigt att på ett tidigt sta
dium utveckla maskinindustrin i Afrika, bl. a. ur beta-lnings
balanssynpunkt (jämför tabell 6). 

I fråga om de problem som är förknippade med utvecklan
det av maskinindustrin, kan väsentliga synpunkter erhållas ur 
en undersökning som gjorts inom EFTA rörande eventuellt 
stöd åt den portugisiska verktygsmaskinindustrin.5 Denna är 
föga utvecklad och dess problem torde vara någorlunda jä:n:
förliga med dem som föreligger i de mest avancerade afrikan
ska länderna. 

I den portugisiska hänvändelsen till EFTA :s ekonomiska 
utvecklingskommitte framfördes följande önskemål i syfte att 
åstadkomma en betydande produktionsökning fram till I 970, 
bl. a. innebärande att Portugal skulle kunna kraftigt utvidga 
sin export av enklare verktygsmaskiner, medan importen skul
le kunna inskränkas till mer invecklade typer. 
Rådgivning: a) angående.organisation och planering ~v pro
duktionen för att uppnå den önskade expansionen; b) angåen
de en översikt över världsmarknaden; c) angående möjliga 
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mdrknader· .i andrä · EFT·A~ståter ·för specieila typer av verk~ 
tygsmaskirier.: · · ' · ·· . - · : · .-.·. 

Bistånd:: ·d_): med att erhålla rätt att tillverka vissa modeller· av 
verktygsmaskiner; :·e) med ·att tillverka ty-per av verktygsmaski~ 
ner sonf för nätvarande h.i.te framställs i' Portt!gal; f) .med att 
förbättra· kvalitet 'tich effektivitet i produktionen' i allmänhet; 
g) ·med att få fnim den yrkesutbildade arbets·kråft som erford
ras· särskilt i bö.tjan ·av.·e)q)änsion:en~ · · ' _; , 

Finansiering: rr} direkt yttre fin'a:nsiefing för att 'komplettera 
de medel som står till buds inom Portugal. 

'Den arbetsgr:upp som tl.llsattes inoril EFTA för att under
söka ·möjligheterna att· förverkliga dessa önskemal· framhöll i 
sin rapport att dess arbete var· förberedande. De expansions
möjligheter som utan tvivel finns för den portugisiska verk
tygsmaskinindustrin borde därför närmare undersökas av en 
grupp professionella konsulter, vilkas arbete måste arvoderas. 
Den första uppgiften för sådana konsulter vore att göra en 
grundligare undersökning av utsikterna på både hemma- ·oc~ 
exportmarknaderna. Därnäst måste ett investeringsprogram 
utarbetas eftersom nyinvestering i stor skala och på de rätta 
punkterna är en förutsättning för varje mera betydande ut
veckling av den portugisiska verktygsmaskinindustrin. Kon
sulterna borde slutligen undersöka möjligheterna för export 
samt för licensproduktion och andra samarbetsarrangemang 
med utländska företag .. 

Arbetsgruppen betonade vidare hemniamarknadens stora 
betydelse för varje lands verktygsmaskinindustri och menade 
att industriländerna allmänt sett inte är villiga att ge upp sin 
tillverkning av enklare typer av verktygsmaskiner. Inte desto 
mindre fann man det troligt att en del av den portugisiska 
produktionen skulle kunna exporteras till industriländerna 
all t eftersom ömsesidiga arrangemang kan utvecklas mellan 
portugisiska och utländska företag, med hänsyn till att de före
gående har fördelar av lägre kostnader och billigare arbets= 
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kraft. -M y eket 'torde.kornmå att herO' riv :portugiser.nas: förmåga 
att tillgodose industriländernas kvalitetsnormer' och andra 
pre:ciserade behov .. Däremot fann.: man de: portugisiska·. för~ 
hoppningarna om• export" till·u-länder -~lltför··.optimi~_tiska: 
dessa bygger nämligen ganska snabbt upp-~egna industrier just 

för· tillverkning ·air enklare verktygsmaskiner:: Arbetsgruppen 
framhöll· slutligen: den stora ·betydeisen av tekriisk skicklighet 
hos arbetarna inom denna· industri~ .:y rkesutbildning'en måste 
därför . förbättras· :på alla 'nivåer ,öch : ettlärlingssystem . ut~ 
vecklas. · · 

Vi har refererat EFT A~arbetsgruppens r.app()rt så·:pass :ut~ 
förligt därför att den uppenbarligen' är· av stort intresse när 
det gäller att lösa motsvarande problem i Afrika. Ä ven för 
flera afrikanska länder är det nti ytterligt önskvärt att ut
veckla tillverkningen av verktygsmaskiner, och problemen 
härvidlag i åtminstone de mest utvecklade av dem kan inte 
skilja sig fundamentalt från Portugals på detta område. All
deles oberoende av hur denna fråga utvecklas inom EFTA; 
borde SIDA kunna begagna en liknande metodik i fråga om 
det svenska biståndet till vissa afrikanska eller andra u-länder. 
De nödvändiga konsulternas arbete bör i detta fall kunna be
kostas av SIDA som också bör kunna förmedla kontakter mel~ 
lan företag i respektive länder. Vissa av de erforderliga afri
kanska investeringarna bOrde kunna finansieras med bistånds
medel och andra genom privata företagshivesteringar. Den 
behövliga yrkesutbildningen i· Afrika kan slutligen under
lättas genom tekniskt bistånd. 

Ökad import av industrivaror från Afrika 

Vi har därmed ·kommit in på den ovan angivna tredje vägen 
för biståndspolitiken att gynna u-ländernas industrialisering, 
nämligen genom vidgad import av industrivaror från u-länder 
till industriländer; underleveranser av afrikanska verkstads
produkter skulle ju vara ett led i en sådan utveckling. Själv-
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klart är en förutsättning härför att den industriella kapacite
ten i Afrika successivt utvidgas, vilket varit vårt huvudämne 
ovan. 

Som framhållits i kap. 8 har man inom FN kommit att till
mata u-ländernas export av industrivaror allt större betydelse 
för deras utvecklingsmöjligheter. I den ekonomiska världs
översikten för 1963 har FN-sekretariatet diskuterat olika me
del att stimulera en ökad utförsel av sådana varor till industri
länderna. Av stor vikt är att de senare åtminstone mindre än 
nu motverkar import av mera förädlade varor från u-länderna 
eller direkt underlättar sådan import. 6 

Även de nuvarande industriländerna måste förtjäna på en 
sådan utveckling, som skulle ge dem många produkter billi
gare än vid egen tillverkning. På kort sikt skulle detta inne
bära en vidgad internationell arbetsfördelning, där industri

länderna i växande utsträckning förser u-länderna med kom

plicerade kapitalvaror och i utbyte tar alltmer relativt okom

plicerade produkter från dem. Och på lång sikt medför en 
sådan utveckling ett vidgat byte av industrivaror över huvud; 
vilket liksom i den nu starkt expanderande handeln mellan 
industriländerna måste vara till förmån för alla deltagande 
länder. 

Visserligen skulle en sådan politik medföra vissa påfrest
ningar för industriländerna i form av ökade krav på anpass
ning . och omställning inom näringslivet samt ökade arbets
löshetsrisker. Men samtidigt är en sådan anpassning ett ofrån
komligt led i ett ständigt fortgående ekonomiskt framåtskri
dande. De svårigheter som härigenom kan uppstå måste vi
dare vara begränsade jämfört med de krav på anpassning som 
ständigt följer med den tekniska utvecklingen och med den 
snabbt växande handeln mellan industriländerna själva. Och 
dessa länder har, som framhållits i FN :s ovan citerade världs
översikt, också resurser för att övervinna sådana svårigheter. 
V ad det gäller är att i vidgad utsträckning sätta in arbets-
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marknads- och lokaliseringspolitiska åtgärder för. att tillfreds
ställa de trygghetskrav som kan aktualiseras vid en liberalare 
u-landspolitik. 7 

·Trots alla skäl som talar för att industriländerna i ökad 
utsträckning skall importera förädlade varor från u-länderna, 
syns dock utvecklingen i denna riktning gå mycket trögt. Inom 
FN :s nya världshandelsmaskineri trycker u-länderna på för 
att få till stånd handelspolitiska eftergifter från industrilän
dernas sida, men det torde finnas föga hopp om några bety
dande snara framsteg. I själva verket har utvecklingen under 
de senaste åren inneburit flera bakslag för förhoppningarna 
om ökad import till industriländerna av förädlade u-lands
varor, framförallt kanske i form av att "frivilliga" restrik
tioner från vissa exporterande u-länders sida framtvingats. 8 

M y ck et arbete återstår alltså för att .övervinna olika intressen 
som står i vägen för ökad.u-landsexport av industrivaror. 

Det är ur angivna synpunkter beklagligt att Sverige intar en 

föga framträdande plats bland industriländerna som impor

tör av förädlade varor från u-länderna. Såsom framgår av tab. 
7 i bilagan är Sverige i detta avseende underutveckh;t, och det 
är enligt vår mening en angelägen uppgift att verka för en 
ändring härav. Detta vore så ·mycket naturligare som den 
svenska arbetsmarknadspolitiken internationellt sett är jäm
förelsevis effektiv redan nu och statsmakterna är inställda på 
att förbättra den ytterligare. 

Vad beträffar Sveriges handel med speciellt Afrika vill vi 
erinra om att den under de senare årens kraftiga expansion 
av hela utrikeshandeln har gått tillbaka inte bara relativt sett 
utan även i absolut värde. Detta gäller handeln i båda rikt
ningarna, men utvecklingen har varit speciellt. svag på im
portsidan. Sveriges införsel från Afrika har sålu;nda enligt 
handelsstatistiken sjunkit från 319 miljoner kronor 1955 till 
295 miljoner 1964, samtidigt som handelsbalansen blivit be
tydligt mera negativ för Afrika. Denna utveckling återspeg-
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lar det förhållandet att vår krympände import av oförädlade 
varor inte mötverkats av ökad införsel av mera förädlade pro
dukter. 

Sveriges underutveckling i fråga om import av industriva-· 
ror från u-länderna i Afrika och annorstädes sammanhänger 
utan tvivel ;mindre med handelspolitiska hinder än med att 
våra förbindelser med dessa länder .är föga utvecklade över 
huvud. Det borde vara en av SIDA :s främsta uppgifter att 
åstadkomma en ändring av detta förhållande. Vad det gäller 
är att befrämja kontakter mellanu-landsföretag samt svenska 
företag och organisationer.· För att underlätta svensk import 
av förädladeu-landsvaror borde SIDA ta kontakt med olika 
importorganisationer i första hand. Därefter syns professio
nella konsulter böra anlitas på· olika områden, i st·il med vad 
som ovan antytts rörande verktygsmaskiner, för att ge råd om 
möjligheterna för en ökad handel. Bistånd skulle senare kun
na utgå både för att bygga upp industrier i olika u-länder och 
för att underlätta försäljningen av deras produkter. 

Ej hell~r den handelspolitiska sidan saknar dock intresse i 
detta sammanhang. Flera olika medel kan komma ifråga för 
att stimulera importen av industrivaror från u;.länderna, från 
generella tullsänkningar på varor av särskilt intresse för u
landsexportörer till direkta preferenser för sådana. Det är då 
av vikt att man inom SIDA får möjlighet att penetrera dessa 
frågor samt att verket tillerkänns rådgivande ställning även 
ifråga om det handelspolitiska och kommersiella u-landsbi ... 
ståndet;· trots den reform som genomfördes i och ·med detta 
verks omorganisation har vi ju fortfarande ingen enhetlig led.., 
ning av samtliga former för biståndspolitiken. Denna splitt-· 
ring innebär allvarliga nackdelar. 

Tyvärr förefaller emellertid den svenska handelspolitiken i 
hög grad låst för närvarande, både genom avvaktandet av 
tullförhandlingar med EEC - direkt eller inom ramen för 
G A TT - och genom medlen1skapet i EFTA. Det är sannolikt 
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att strävandena att övervinna den handelspolitiska splittring
en i Västeuropa verkar förlamande på initiativ i syfte att un
derlätta u-ländernas export av industrivaror. 

Beträffande medlemskapet i EFTA förefaller det som om 
artikel 5 i fördraget måste inbjuda till försiktighet redan ifråga 
om biståndspolitiskt motiverade generella tullsänkningar, vil
ka kan tänkas ge grund för klagomål från andra medlemssta
ter över att deras industri skadas genom s. k. "snedvridning av 
handeln". Speciella tullpreferenser för u-länder syns vidare 
oförenliga med EFTA-fördraget eller åtminstone svåra att 
förena med detta. Ytterligare är det uppenbart att tullsänk
ningarna mellan EFTA-länderna direkt diskriminerar mot 
import från u-länderna, i Afrika eller annorstädes. För att åter
gå till exemplet med verkstadsprodukter är det sålunda lättare 
att få till stånd underleveranser från Portugal som- är medlem 
av EFTA än från afrikanska länder som står utanför organisa
tionen - oavsett eventuella skillnader i övrigt. Det är slut
ligen uppenbart att samröret med Portugal inom ramen för 
EFTA i längden inte kan undgå att politiskt och ekonomiskt 
skada Sveriges förhållande .till det nya Afrika och därmed på 
lång sikt även oss själva. 

Sammanfattningsvis finns det således starka skäl för stånd
punkten att den svenska integrationspolitiken kan kritiseras 
hårt ur biståndspolitisk synvinkel. Vårt land borde inte som 
nu diskriminera mot de fattiga länderna till förmån för rika 
länder och allra minst för sådana som förtrycker u-länder. 
V ad vi borde göra är i stället att diskriminera till förmån för 

de fattiga länderna. 
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Tabeller 

Tabell l. 

Den ekonomiska klyftan mellan Afrika och industriländerna1 1960 

I 2 3 4 5 6 7 

Näringsgren Förädlingsvärde per invånare2 

Afrika l c<J l För att nå industri-
H l ~ ____.., ländernas nivå 1960 

l Q) C\! 
1 ] ~ behöver Afrika t:: <Il ~ • ..-( • s:: 

<Il ,...; * . t:: ..._.,r-t 

l :::::o.. ~~ • .!., C\! .,_, ro o l ....... ...... C\! 
H 1=: ....... ~ t:: -'4 =* ~ .,_, C\! .,_,,.!:Ge>? 
t; '""' H CI:!'"O l-<:> ...... .,C\! 

H~ H•.-< H .,...,, ...... 
C\! <Il C\! H Q) ::l <l) C\! ...!:< q <l) C\! b.Q.;...> 

,......, 

:::::8 ,.....,(j)<ll '"O '"O ...... ...... '"O C\! 

o s·c: q ...-t J::''""' q* ;.=:K ....... 
o <l) ~·ro o .<fl :>.ro $-t:C\l !:; 

'"O ..C: '"O C\! O.. H!.-,'"0 -+ ~ ~ t~r-1 ot\1 :> ro 

Jordbruk 45 60 120 50 1,5-2 40-50 
Industri 15 15 480 3 7-9 40-50 
Summa varor 60 75 600 12 5 40-50 
Tjänster 40 ? 600 ? ? ? 

Total 
produktion 100 ? l 200 ? ? ? 

1 Hit har i detta sammanhang hänförts Västeuropa (utom Grekland, 
Island, Portugal, Spanien och Schweiz), Östeuropa, Sovjetunionen, 
Israel, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. 

2 Förädlingsvärdet i varje sektor fördelat på hela befolkningen och ej 
bara på antalet sysselsatta inom resp. sektor. Siffrornas allmänna 
osäkerhet markerad genom avrundning till närmaste 5- eller 1 O-taL 

3 Uppskattningar, särskilt i fråga om jordbruket. 

Källor: S. P at el, Econornic transition in Af1'ica, The journal of mo

dern. African studies, 1964:3. Tabellen baserad på nationell 
statistik för industriländerna samt för Afrika på ECA~ In

dustrial growth in Africa, N e w York 1963, kap. l. 
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Tabell 2. 
Skisserad ekonomisk utveckling i Afrika I960-I980-2000 

Förädlings-

Närings- värde (miljar- Andel av hela År Ii g tillväxt 
gren der dollar till förädlings- i % 1960 års pri- värdet i % 

ser) 

1960 1980 2000 1960 1980 2000 1960-80 1980-2000 
Jordbruk 11 30 75 45 30 20 5 4 
Industri: 

gruv-
brytning 1 

} 11 tung 100 6 11 25 11 12 
industri 0,4 
l;itt 

; industri 1,6 
} 19 

o 65 9 19 15 11 6 s ma-
industri 1 
hela 
industrin 4 30 165 15 30 40 11 9 

S:a varor 15 60 240 60 60 60 7 7 
Tjänster 10 40 160 40 40 40 7 7 
Total 

produktion 25 100 400 100 100 100 7 7 

Källa: S. Patel, Economic transition in Africa, The journal of mo-
dern African studies, I 964:3. 

Tabell 3. 
Ekonomisk utveckling i Afrika från 1930-talets slut till1950-talets slut 

Genomsnittlig årlig tillväxt i procent 

Folkmängd ( 1940-. 1960) 
Jordbruksproduktion ( 1934/38-1960) 
Industriproduktion1 ( 1938-1957) 
Total varuproduktion 
Varuproduktion per invånare 
Exportvolym 
Importvolym , 

1 Inkl. gruvbrytning. 

Hela 
perioden 

1,7 
1,8 
6,7 
2,1 
0,6 
3,0 
3,9 

r g so-talet 

1,9 
1,4 
6,4 
2,1 
0,2 
4,7 
5,0 

Källa: ECA, lndustrial gmwth in Africa, New York 1963, sid. 3. 
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Tabell 4. 

Ekonomisk utveckling i Afrika samt i u-länder och industri
länder 1950-60 

Genomsnittlig årlig tillväxt i procent BNP3 Folk- BNP per 
o mängd 1nvanare 

Afrika 4,1 2,2 
Samtliga u-länder1 4,4 2,2 
Industriländer2 4,0 1,2 

1 Exkl. kommunistländer ("developing market economies") 
2 Exkl. kommunistländer ("developed market economies") 
3 Inhemsk bruttonationalprodukt 

1,9 
Z~2 
2,7 

Källa: FN, World economzc survey 1963, l, New York 1964, sid. 
19-21. 

Tabell 5. 

Sysselsättningsutvecklingen i vissa afrikanska länder 1958-63 
(Indextall958 = 100) 

Totalt Hela icke-jord- Egentlig 
brukssektorn industri 

Kamerun 77,6 91,0 51,3 
Ghana 122,01 127,81 145,21 

Zambia 87,8 86 12 
' 

93 92 
' 

Malawi 83,1 87 12 

' 
64 72 

' 
Rhodesia 97,2 89 92 

' 
95 72 

' Tanganyika (Tanzania) 82,1 91,5 97,2 
Uganda 91,2 89,0 98,9 
Gabon 121,6 186,4 
Kenya 91,8 73,3 
Nigeria 112,61 178,91 

UAR (Egypten) 101,21 119,11 

Sierra Leone 114,0 
Sydafrika 105,2 107,2 

1 1958-62 
2 Hopkedjad e serier 

Källa: !LO, Y earbook of Labour Statistics 1964, Geneva 1965 
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Tabell 6. 

Utvecklingen av Afrikas import 1950-60 
(exkl. Sydafrika) 

Ökning av Andel av total 
importvärde import i % 

i% 1950 1960 

T otal import 90 JOO JOO 

Konsumtionsvaror 41 70 52 
därav: 
Livsmedel, drycker, tobak 80 18 17 
Textilier 34 15 11 
Personbilar 199 3 4 
Övrigt 12 34 20 

Råvaror, halvfabrikat m. m. 200 17 28 
därav: 
Bränslen 147 5 7 
Råvaror 79 4 4 
Kemikalier 339 3 7 
Metaller 261 5 10 

Maskiner o. transportmedel 204 13 21 
därav: 
Maskiner 598 n 12 :J 

Transportmedel (exkl. personbilar) 76 lO 9 

Källa: ECA, Industrial growth in Africa, New York 1963: sid. 16 

Tabell 7. 

Procentuell andel av industriländernas1 import av industrivaror 

Storbritannien 
USA 
Norge 
Australien 
Japan 
Västtyskland 
Frankrike 
Schweiz 

härrörande från u-länder2 _, år 1962 · 
12,3 Belgien 
11,3 Danmark 
4,6 Canada 
3,9 Sverige 
3,8 . Italien 
3,8 Nederländerna 
3,2 Portugal 
1,9 Österrike 

Industriländerna totalt 
1 Exkl. kommunistländer ("developed market economies") 
2 Exkl. kommunistländer (" developing mark et economies") 
Källa: FN, World Economic Survey 1963, l, sid. 184. 
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Noter 

Kap. r. 
1 Rörande definitioner av dessa och andra hithörande begrepp hänvi

sas till United Nations, Yearbook of national accounts statistics 
1964, New York 1965. 

2 United Nations, Economic commission for Africa (ECA), Industrial 
growth in Africa, New Y ork 1963. sakuppgifter för vilka m gen 
särskild källa anges, är i regel hämtade ur detta verk. 

3 Y earbook of national accounts statistics 1964, sid. 378 ff. 

Kap. 2. 
1 Industrial growth in Africa, sid. 4. 
2 S. Patel, Economic transition in Africa, The journal of modern 

African studies 1964:3. 

Kap. 3· 
1 Industrial growth in Africa, sid. 1-2. 
2 United Nations, World eecnornie survey 1963, I, Trade and deve-

lopment: Trends, needs and policies, New York 1964, kap. 2. 
3 Y earbook of national accounts statistics 1964, sid. 371 ff. 
4 World Economic Survey 1963, I, kap. 2-3. 
5 Y earbook of national accounts statistics 1964. sid. 37 6. 
6 Vestnik statistiki, Moskva 1965, nr 10, sid. 9{ f. 

Kap. 4· 
1 Industrial growth in Africa, särskilt kap. 3 och 6. 
2 United Nations, Economic and Social Council E /CN. 14/336, 14 

January 1965, ECA, Outlines and selected indicators of African 
development plans (stencil). 

3 En översikt över sådana beräkningar främst i industriländerna har 
getts i United Nations, Economic commission for Europe, Economic 
bulletin for Europe, November 1964. 

4 In dustrial growth in Africa, sid. 27. 
5 Se bl. a. M. Dobb, Economic growth and underdeveloped countries, 

London 1963 kap. 3, samt R. W. Davies, Planning for rapid growth 
in the USSR, Economics of planning, Oslo 1965, nr 1-2. 

!{ap. 5· 
1 United Nations, Vvorld population conference 1965, Information 

bulletin, enligt FN-nytt 10.8.65. 
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2 G. Myrdal., Vår onda värld, Stockholm 1964 sid. 78. 1 : 
3 O. Langlet, Först måste man hejda befolkningstillväxten, stock

holmstidningen 8. 9.1965. 
4 R. Mwilu_, Hög arbetslöshet olycksbådande afrikaproblem, Fack

föreningsrörelsen 1965:5. · 
5 K. Larsson, Kampen mot u-landssvälten, stockholmstidningen 

31.8.1965. 
6 Beträffande jordbruksproblemen hänvisas till A. Callaway, Ung

dom, utbildning och arbetslöshet i Afrika, Afrikainstitutets skrift
serie, Stockholm 1965, sid. 21 ff. 

7 United Nations, Economic commission for Latin America, Eco
nomic survey of Latin America 1963, New York 1965, sid. 266. 

8 T. Ekström, Sovjetunionen - ·usA, Världspolitikens ·dagsfrågor, 
Stockholm 1963. 

9 Problemet diskuteras på ett intresseväckande sätt i M. Dobb_, a.a. 
10 Härom samt beträffande många afrikanska regeringars allmänna 

ineffektivitet kan hänvisas till R. Dumont, Afrikas dåliga start, 
Stockholm 1964. 

11 G. Myrdal, a.a., sid. 82 ff. 
12 Jämför A. Callaway_, a.a., sid. 31 ff. 
13 Beträffande olika svårigheter som möter i ett reformarbete av fri

villig karaktär se K. E. Knutsson, Tekniskt bistånd i traditionella 
samhällen, Afrikainstitutets skriftserie, Stockholm 1965. Jämför 
även T. Gårdlund, Att arbeta i u-land, Stockholm 1965, kap. 6 
samt sid. 29 ff. 

14 B. Davidson, Vart går Afrika? Stockholm 1965, sid. 135 f. 

Kap. 6. 
1 G. Myrdal a.a., sid. 79 ff. 
2 Jfr S. Patel, a.a., sid. 344 f. 
3 S. Patel, a.a., sid. 345. Enligt World economic survey 1963, I, sid. 

37, uppgick investeringarna till4,5 miljarder dollar motsvarande en 
investeringskvot av nära 17 %. · 

4 Å. Liljefors, Ekonomiska samarbetssträvanden,i Afrika, Afrikainsti
tutets skriftserie, Stockholm 1965, sid. 32. 

5 President Nkrumah i ett tal den 24.3. 1962, enligt B. Davidson, a.a., 
sid~ 200. 

6 World Economic Survey 1963, I, sid. 31. 

Kap. 7· 
1 Rörande detta avsnitt hänvisas. allmänt till Industrial growth in 

Africa, särskilt kap. 2 och 5. 
2 United Nations, Yearbook of internatiomil trade statistics 1963, 

New York 1965. 

!{ap. 8. 
1 World economic surv e y 196 3, I, sid. 17 7. 
2 A.a., kap. l. . 
3 Industriländernas handelsdiskriminering mot u-länderna och dessas 

växande exportsvårigheter belyses i S. Dell, Trade blocs aP.d com-
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Handelsblock och marknader, Stockholm 1965). 

4 Outlines and selected indicators of African development plans, 
sid. VI. 
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Central Africa, E/CN. 14/247, 24 December 1963, stencil (Öst- och 
centralafrikarapporten) . 

3 ECA, The development of the iron and steel in dustry in Africa, E/CN. 
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Afrikas industrialisering 
ger en översikt över den afrikanska kontinentens ekonomiska utveck
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