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är relativt stora
av alla afrikaner och

är fortfarande stark
speciellt mellan de

har en a å 5 är därmed
lika stort s Fraru~rike t erar

kraft inom dett Hö i landets
QV~~r'~stra del där huvuds aden Nairobi 000
är , har t klimat och jordar Där
bor av b medan erstoden är koncentrerad
till Victoriasjöns stränder och till den l trop~.~4~a

kustslätten 9 där hamns aden Mombasa l • Landets
östra delar är s ade o användes endast för
disk bo skötsel,

Stammarna använder s s dialekt första
.. <:."........... i är andra s , medan engelska används inom

och i affärskretsar.
och har t till ca 3 %

15 , trots en viss nettoCHJl""G'Å
asiater under de första
tillväxttakt komner
och över 25 milj, vid

arabiska mi~oriteten till 35 000 och
bosatt Den asiatiska

ionen kom i samband med t av
vid sekelskiftet. Asiaternas antal

000. De spelar en dominerande roll för handeln
likaså en be del av den skolade arbets-

som arbetar som a och offentl t emän.
som minskat i antal under 1 -talet särskilt

i samband med självs en (49 000 1 ), är
för allt sysselsatta inoD de industriella och
sektorerna. Ett snJ',l--.h + 'CTinskande antal är sysselsatt med
jordbruk

.Analfebitsmen är men flertalet barn numera en
viss skolutb , Kristendomen är den dominerande
V~_~[,~onen och orrrattar över %av medan

3 % ii:' muhammedaner
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har

Det inrikespo i iska
stabil ,
dock visat ecken
räkna med hans lC~LH.LH5

att hans eventue a
lösa ttra person- och
dare iII honom är ännu ej
dat finns inte heller,

Sedan s förs dr~va en
utrikespolit iska förbindelser har
med s öststaterna som väs+n,~lr+erna. Samarbetet
varit med de em av Brit i
SaLwäldet ch den sationen Gränsen
i norr är som

den
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östafrikanska
s amma
African
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fiskala

har däremot medfört em.
och framför allt industri

har t en alltmer dominer le st med
överskott i den interterri la handeln.
missförsök för att effektivisera samarbetet (eJi:ernpe
den s k. renskomrn.els har orts men har hittills
i stort sett miss s. Under 6 har den gemensamma

almarknaden delats varvid , Tan~dnia och
var för s egen centralbaru~ som bl a

kommer att övert~ land~ andel i den gemensamma
valutareserven
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asiater Mindre än %av den afrikanska
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oskolad arbetskraft. Den tude s i ekonomin
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sektorn - framrrör allt best av icke afrikaner - och
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med 5,8 %i er och
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Marknads
ett sys eG1 av !!Harket

or-oduc errtko i i
regel är ob de vikt
terna bestäns av re ive boarel ll jordbruks
minist ~iet gemensant före Det a kan medföra att
man bidrar till ten av växelvist med under-
o som fallet varit t ex. om majs

l ser var ma spro
att rsnöel hotaele

denna situation jdes
att man nu väntar s

l s lket
ordbrukare skall ·så t

en nettoinkomst minst 00 i per
schene där nininiinkomsten skall

iII minst 25 i per Den första är ur ekonomisk
t föredra me d a n det andra systenet snarast t Ll.Lkommä t;

sociala o politiska skäl I vissa fall har de a
s jordbruken s utan drivs som ko
För att finansiera de ,Q har staten

Storbrittanien Dessutom har Världsballi~en lämnat
ett l s skall vidareI till afrikaner, som bosätt
s i " Low dens s c horne -jordbruk

Huruvida de bosannats, s ts on ions-
oerfarna ordbrllicare övertar ratione

, är det ännu för t att kat skt
om. Det verkar dock son low dens

till be teruLe nedan de mer intensiva
t mf.n s t one hittills delvis miss s.

nästan helt försummats av llMarket boards Il

För att ett stabilt skall kunna
te man ha mö j L ter att genom buffert ut J Cl<ilJ..l..cd

DT'O(luktionsöverskott och -underskott. Detta är för närvaran
de särskil t aktuell t för raa j s till följd av den kraft
~y'n{4,,!rTions under 6

De Market boarels SOLl handhar er SOD k.a f f e
och pyrethrum försöker et i världsmark-
nads set De betalar enterna i i takt
e~:p()rtförsäl och detta sätt självfinansie
Endast llHarket boards ll för brödsäd o socker behöver
anlita -' talmarknaclen för att finansiera v e r-ks amhe t eri
De har därför egen inI lse Lled en onsätt

å ca i 6 Dilj

De vo s vikt te erna i är vete
Llajs sisal, kafIe och te var andelen av
bruttointäkterna för kafIe 27 %; te 1 %, sisal %,
brödsäd 12 %, bo för slakt 11 %och mej er 8 %
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t t 965
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Le rnet för

av ökad konkurrens på världsmarknaden och av rädsla
för att ett t etiskt fibermaterial skall introduceras
som substitut för sisalfibern sj et kraft
under Till följd härav ninskade ionen me d
en tredjedel under 19 ,vilket medförde att inkomsterna
sj med det närmaste %' Priserna har inte ändrats
nämnvärt under 966 och onen har fortsatt att
ninska

är en av s vikt
födan för stora delar av

majs ionen 2 nil oner ton konsuneras ner
r:liljon inon landet Den nederbörden under
oedförde ett 81lvarl najsunc1erskott under hösten
Bland annat genom ternas ändrade politik
genom införande aven sorts idmajs väntas en
de överskotts 966.

bedrivs till en stor del inom ramen för s
Li~~~.UCl~LS , och den största delen av prodwctionen
marknadsförs därför icke" inom marknads·- och självhus

har antalet nötkreatur minskat under de senas-
framför all t geIlOI:'l n e d s L vilke t medl"ö:r t

i iOIleIl av slekterivaror. år 963
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Dar es Salaam sten 9 6,
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Lrrve s t e r
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till
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ansvara för industrial
pengar till sin v e r-lcs am'aet staten
l e En ouorgansiation ~r att vänta
rre s otillfrec.sställda rre.d resultatet

Comparry
dera av

Det andr::l finans institutet, eve Finance
LiDited DFCK) , till en tredjedel var-

s t a t e n , "Commonwe a I t.h Devel
j_on li (CDC) och llD:;s e e c h a f f flir 1lirt

- -PLI ~.,!" -s ~ Il IT"''T.,,--( -- :l 1 dl -Ps c na.r L a o n e t::j-;~lSalTIElel1.2t:l~Oel \,DD\:' ~ 1'/1a11, Ul'1.00r'J.'lc",nr __ ar -l!}

ned den holländska re orn att Ne t h.o r-Larid s Overseas
Finance Co Ltd skulle soo fjärde akti i DFCK,
DFCK drivs efter affä:t'SE12SS och ger l till
företag, SOD nyetableras I det närnaste
alla l har t t Il som ini-
tiativtaga:ce
finansi
tillskott

Den l
även medfört minskad akt~Yitet inc~

selctorn~ Fr at;t ha ut ort
denna sektors andel av GDP 965
männa osäkerhet som förc

tagen, sos i regel drevs av
s av er; o
dock verkE:\a.mheten få t ny f'art o
snabbt o

Kommuri.i.ka tj_onerna
gaste centra o
modernis och
s orn I Mornb a s a IlIJ.-:''l;3 en mode r-n d
förs lder äT vanliga~

har en ats av internationell standard med
förbindelser över hela världen. Privat ch
är liksom den interre trafiken inom
väl utvecklat.

EI- och t.e Le f ormä t är i bo
Produktionen av e Lck t r-Ls.k kraft ir~om är
och den d e Lo n aveltil.l.förseln
Uganda (OweE Falls), Ett t kraftverk under
Seven Forks- v'ä.rrt a s avs e vä r-t redv.cera

Vatt errt özs ö r- _. aä r-akLl t
är ett eftersatt och kon~or att
dande invest i framtiden för att befo-'-~~~~'~~"'5'Ju.v
hov skall ~ ses.
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tabell 3

till Tanzania och Ugancla har genangått en
under d e r a e.na s t e åren från f, 5,8 railj,

195\ till f, 29 4 md.Lj . 1 5 mod me j er, vete
och andra sädesslag, öl och cigaretter samt olika fabriks
trr-ocrux t o r- S on cement och skor SOl:1 de viktigaste

erna. Det 01 eraffinaderiet i Monbasa rur
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965 steg

under de s:ista

t

därenot ett kraft
vc.a".~~ct' Tack vare

handelsbalansen
- 965J vilket
9 966

för 65 ti
samGa värderad t Il
externa handeln har
det uotsvarade hela

o

en

expo r-t. l nk.orrs t er

st det ekonomLska s
ett resultat därav

iII Tanzan:ia inte förväntas

l efulla leverantören till
andra leverantörer,

a socker, oberedd to-
e Lek t c i, tet s anrt b omu.Ll.s

nrin S k.ad e
o

1)8.

värcleLl~:is

oo
o

externa
akl

nedel, olika f ab r-Lks pr-odukt
externa totala

talets första
detta inte till
1l:1]:) (J r't en kraft

ak

rn '. ")Iranz ana.a o c n

Värdet av erna
uil Den externa
m.i L Ho d ari Kenya

t bet yttl:ld e
don externa har

~.~A~;-överskott emot Tanzania Gch
xrior-t övor-sko c t visade den t tala

endast ~ 9;5 Dilj" för
:i örelse med

Storbr:ittan:ien

detta
underskott
innebar en
väntas s

växande
inneburit en
arbetet inon Östafrika, S
Tanzania infört kvot
nedför att
öka under

har ökats sedan mitten på
först varit konstanta och

början av talet, endast Undar-»-
s handelsbalans, SOD var mitten

talet minskade därför kontinueri kunde
helt tä~kas av t

g åvo r-) och alinf:Iöde
eDellertid ett be
identifierade kanaler IJled alcä L kan

alutflöde s enskilda perscners
och närDast haft formen av t " För
uppskattat ttoutflödet till ~ 6,5 milj.
fördes valut för att hä:t::1Da den
avt , vilklt också synes ha
det minskades märkbart under det sista
tatet av underskotten i handel alansen en

~ att vluutareserven r:1inskade under 1 talet (tabell 6)
1965 alutflödet, men underskottet i han-

delsbalansen ökade i stället, och valutareserven minskade
därför även detta år.

Heclan
al

sedan
sko t t o



tillhör sterl vilket t t
al- och valutatransaktioner med detta

ioner upp till s
T 1 5 infördes deck soo redan näEmts valutarestrik-
tioner även för sterl t för att al-

gn till detta utan-
fÖr sterl t är för
kontroll och restriktioner, nen Tnve t
ment Protection Act" har nedrört en be av fri-
het för utförsel av s al av

VUL.n..C;Ul)~La" investe1:-Jber
en ny ctraluta, Den

ett värde, som motsvarar O av s
risk för att den nya valutan i en nära framtid skulle

synes ej förel
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t ten fo ,7
posterna jordbrukssek
([ 8,2 milj ,utbild

statsskulden
lJCLL<.J.L'Oerac1 under
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på drift- och
avs de störst
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takt

iL 7,5
täckt. ten

~~,~r.~"Y', oedan tton
obefint Totala
[1S,8-milj av vil
till iL12,8 milj,

i , uotsvarande ca JO %av de totala
S+'orbrittanien stod för iL 9,7 milj. av

ogavor
rai.L j •
o.r-rra ,

1 oocn gavor.

its för att täclca löner,
för f.d. engelska statst

nil ~ av vilket ~

fran Storbrittanien i
närmaste 80 %av de
av skat er och tullar.

a skatter inlclusive
s avsevärt under de senaste

a och a skatter
de totala skatteintäkterna,
var en tredjedel resp. tredjedelar

bist t till ten har f r-amf'ö rc-

5 till fo
genom bist
.ry~'v,n"Y'. I det
hölls i fora

och

..LrllC,Qm.s t erna

Av totala
milj. för 9
torn fo 12,9 oilj.
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(tabell 6), Totq~vu.~,~,v

talet
man med en

effektivare
så att det
milj.
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8 milj, i
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Ut erna för räntor
under de senaste

den utländska stat
~L~'~1~Hvt rna har varit rel
leverani er var-

ser alltför allvari ut

"');llY l c k elen

hade s centralbaW( ännu ej
fullictioner. Inon kort kODmer

e n

varav ~77 milj. i
utom dess l skulder har
korta skulder
och aDort

skulden till
tivt försikt
för s k.uL d s i tuation inte

kort sikt.

som eo , Tanzania,
Aden. Den gav ut sedlar stafrikanska
g eme.ns amrsa valutareserven s arrt gav me

korta och l ) i oindre oLuatt
~~_l">.'Lvten ans dl orns länderna a t t
egen itik Beslut fattades slutl
skulle avveckl.as Tanzani s starkast
denna lö egen centralbaw~

Den 14 sept er 1966 örjade sin verk-
sanmet CentralbalUcens första att växla
in de a östafrikanska sedlarna Dot en nationell valuta.

e inväxlade stafrikanska sedlarna säljs därefter till
EACB, SOD betalar med f r-äramaride valuta 9 Central-
banken upp en valutareserv. av
de östafrikanska sedlarna beräknas ta Dinst ett sannolikt

. EfterSOl'.l den östafrikanska shill cirkulerar i
de tre östafrikanska länderna och or och varor hitti s
i det närmaste fritt kunna f lIan dessa länder, är
det OL1Öjl att exakt beräkna i re iV8
land Man vet e heller hur stor de :3"eDensa;21111a valu-
tareserven SOI:1 till sist konner att

I oktober 1966
terl

b a nke n att övertaga statens konton och bli statens
b arik att säl j a statsobligatiener och skat tkarI1l21arväxlar sant

redisk:ontera växlar af'f'ä.r-sb anke r-na . De
H~'Å(5U.vternas ter att bedriva en nationell

politik kOi.",1J:1er avsevärt förbättras

Det finns nio i - alla
kontor till utländska De största är avde~~.i~Jl~s

kontor till de stora ska ba:nlcerna: Barclays Bank,
National and Grindlays Bank saat Standard Balu~ Balu-cernas
t och skulder har kontinuerligt ökats sedan andra

t, Under första av 60-talet har alctiviteten
s av det stora utflödet av al.
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ej Börsen är hela stafrika och företag
b Tanzania 0ch har introducerat aktier där
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Det te hindret mot att projekt och pro~
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projekt, Här är clet framför allt företagsledare som fattas,
Denna brist kommer så] e les sannolikt att medföra en allvar-
lig efters i invest granlInet i likhet med vad
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upp inom landet genom National 50cia_L S o F'und , enis-
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Bl ae har Väst and neddelat de
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ca ~ mi ~ eller %fi ansi ras genom inhemskt spa-
rande. Denna finansie ng ste ske i nkurrens med den
offentl sekt rns planerade uppl ing i runt tal
~ 52 l Det finansiella systemet utan de europeiska
OC:1 asiat ska sektorn efinner s ett mycket rudimentärt
skick och det krävs därför e förstärkning och av
kreditinstitutionerna för att fördel ingen av kreditmedel
skall kunna ske på ett effektivt och smi sä t har
ännu ej hunnit t Il detal planeringen av de n
institutionella reformerna. vilket komma at
förverkI av utveckl ngsplane s

20.

De privata inves e (1 l as
sakl fi amskt s samt re-
investerade gare utländska inves eringar.
Endast ca ~ ~ilj eller t r en femtedel av
totala finansieringen, beräknas e as genom nyinveste-

eller l st krediter n utlandet.
reinvesteringarna och nytillskotten av i al är bero

i s e imate lIke om ovan nämnts förefal er
att vara relativt go t.

anerade l i s l ing i iden
följer tämligen väl den p anerade st ngen i ital
behov så att kraven in ern finansiering st r i
relativ ttl tak Eftersom en av dessa
närmast kommer att ta s uppl ing
centralbanken kulle avvikelser
väsen at

den ovan beskrivna finansieringen av i esterings
programmet genomförs innebär det att det totala rutt

t s t r ca ~ ,5 mil j . 964 t il ca ~ mi j,
I vilket innebär en ökning me % eller 8 4 %per
ngen i det inhemska sparandet, .V.s. brutt sparanjet

minus vi ster inom företag i utländsk skulle bli
mindre ~ 7,0 milj. är 96 till ~ ,5 milj.
eller ca %. 19 skul e bruttosparandet
ca 8,/+ % av GDP 6;5 % 1964, och det inhemska t
till 3,9 %mot 964.

De planerade spa et kommer att bli mycket att
u ppria , Redan 19 sparkvo t te betraktas som rela-
tivt för ett land GOD1 • Det krävs att grupper, som
tidigare ej sparat eller sparat endast i liten omfattn
ökar sitt på av att de grupper som i första
hand kan komma i , d.v,s, önderna, lönta~ctrna och
de små affärsmännen, har en konsumtionsb t, blir
detta svårt. skilliga ~ r eras med att
försöka dessa grupper att spara en större del
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Ta.be 11 J

e

Storbrita.nnien 11 25,2

EEC 12,0

Nordamerika 4 6 l

apan 1 7 9p

Tanzania l 4 6

J

22 6 J

Totalt 81 4

Källa Ec c 6
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Källa: Development Plan 1966-1970.
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JJ.

1'abell 9

Planerad total bruttoinvesterins

1965/66 - 1969110

Offentligt Privat Tot al1i Fördelning
milj. '- milj. " milj. i, i %

Jordbruk 17,7 . ;0,0 47,7 14,7
, Boekapsskötåal , 4, 4 3,0 1,4- 2,3

Skogsbruk 5,9 6,0 1,8

l'1ake 0,5 2,0 2,5 O,~

Gruvverksamhet O,; 1,0 1,3 0,4
Industri 8,7 53,0 61,7 19,0
Transport och
kommunikationer 48,3 15,0 63,; 19,6

Hotell och
res t aur8J:lger 2,0 5,0 7,0 2,1
Utbildning 13,2~ 1,0 19,2 5,9Hälsovård 5,0
Försvar 3,7 3,7 1,1
ÖYrigt 35,0 70,1 .105,1 . 32,"

Totalt 145,0 180,0 325,0 100,0

Källa:Development Plan -1966-1970.
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