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Abstract

Kolonialismen har av många pekats ut som en central anledning till den avsaknad 
av ekonomisk tillväxt som idag kännetecknar Afrika. Genom en analys av tre 
aspekter som är teoretiskt sammankopplade med kolonialismen, den ensidiga 
handeln, avsaknaden av regional handel samt försämrade bytesvillkor besvaras 
frågan om hur kolonialismen förändrade den Västafrikanska handeln. Diskussio-
nen går sedan över till hur dessa förändringar i sin tur påverkade regionens förut-
sättningar för ekonomisk tillväxt. Analysen tar sin början med kolonialismens 
intåg i regionen kring 1885 och sträcker sig fram till nutid. Slutsatsen är att även 
om kolonialismen förde med sig ett antal förändringar, såsom en kraftigt ökad 
handel med Europa och kroniska bytesunderskott, är det tydligt att den inte för-
ändrade den grundläggande handelsstrukturen i Västafrika. Det stora problemet 
för de västafrikanska länderna är att deras export består av ett fåtal råvaror med 
begränsad efterfrågan vilket gör att handeln, som den nu bedrivs, inte har potenti-
alen att skapa en långsiktig tillväxt. Svårigheten med att förändra denna negativa 
struktur tyder på att problemet är de interna strukturella förhållandena och nutida 
handelshinder, inte endast det koloniala arvet även om detta säkert påverkat de 
förstnämnda.

Nyckelord: Västafrika, kolonialismen, handel, ekonomisk tillväxt, bytesvillkor.
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1 Inledning

”World trade has the potential to act as a powerful motor for the reduction of poverty, as 
well as for economic growth, but the potential is being lost. The problem is not that inter-
national trade is inherently opposed to the needs and interests of the poor, but that the 
rules that govern it are rigged in favour of the rich.”

Oxfam – ur Rigged rules and double standards (Oxfam 2002:3)

De afrikanska länderna har sedan sin självständighet, trots interna ansträngningar 
och internationell hjälp, haft stora problem att uppnå ihållande ekonomisk tillväxt. 
Under mer än ett halvt sekel har välmenande utvecklingsekonomer, internationella 
institutioner och västerländska regeringar försökt komma med olika lösningar på 
Afrikas ekonomiska problem men misslyckats. Nästan alltid har en liberalisering 
av handeln varit en del av, och ibland utgjort hela, lösningen. En diskussion kring 
den ekonomiska utvecklingen och i allra högsta grad handeln i Afrika kan dock 
inte föras utan hänsyn till den koloniala perioden. Exakt vilka ekonomiska följder 
kolonialismen har haft för dagens Afrika är kontroversiellt, men att den kraftigt 
har påverkat förutsättningarna för tillväxt är klart. Mötet mellan européerna och 
afrikanerna har omformat de afrikanska samhällena men självständigheten innebar 
inte slutet på det västerländska inflytandet. Resultatet har hittills varit nedslående 
men frågan är fortfarande om de afrikanska staterna kan uppnå större ekonomisk 
tillväxt, trots, eller med hjälp av väst och de gamla kolonialstaterna. 

1.1 Syfte och frågeställning

Det finns idag ett tillväxtproblem i Afrika och det övergripande syftet med upp-
satsen är att undersöka vilka möjligheter handeln erbjuder de västafrikanska län-
derna, men även vilka begränsningar och hinder den medför. Varför valet fallit 
just på Västafrika och inte en annan del av Afrika förklaras i metodavsnittet. 
Analysen utgår från en tes om att dagens handelsstruktur i Västafrika i stor ut-
sträckning grundlades under kolonialismen och därför blir det viktigt att se vilka 
effekter den koloniala perioden hade på den västafrikanska handeln. Den koloni-
ala perioden och dess effekter på handeln är därför det centrala temat i uppsatsen. 
Frågeställningen är tvådelad och speglar upplägget av analysen där förhoppningen 
är att den historiska analysen leder fram till en större förståelse för dagens situa-
tion. 

1) Hur förändrade kolonialismen den västafrikanska handeln?
2) Hur har dessa förändringar påverkat regionens förutsättningar för eko-
nomisk tillväxt?

Analysens huvudsyfte blir att pröva tesen om att kolonialismen grundlade en för 
de västafrikanska länderna ogynnsam handelsstruktur, en struktur som fortfarande 
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gör sig gällande och negativt påverkar ländernas förutsättningar för ekonomisk 
tillväxt. Är detta sant och i vilken grad gör denna i så fall sig fortfarande gällande?

1.2 Metod och material

För att undvika en alldeles för omfattande analys har en del avgränsningar gjorts. 
Den kanske största och viktigaste är att inte handeln i hela Afrika kommer att be-
röras, utan endast handeln i Västafrika. Närmare bestämt den region som avgrän-
sas med Kamerun och Niger i öster och Mauretanien och Mali i norr. Anledningen 
till detta val är att regionen, såväl under som redan innan kolonialismen, hade en 
omfattande och någorlunda kartlagd handel. Som Zeleza (1993:294) påpekar är 
Västafrikas ”…pre-eminence as a trading region [..] well established in African 
economic histography”. Regionen är därmed det självklara valet om vi vill studera 
handel i anknytning till kolonialismen. Västafrika har även, i jämförelse med öv-
riga Afrika söder om Sahara, upplevt europeiskt inflytande under en längre tid. 

När kolonialismen och dess effekter diskuteras är det ungefär det trekvarts 
sekel som sträcker sig från 1885 till 1960 som avses. Det var under denna period 
som, dels regionen blev fysiskt kontrollerad av olika europeiska makter, dels var 
det då många av de relevanta förändringarna i handeln inträffade. En kortare be-
skrivning av handelns utformning och omfattning innan kolonialismens intåg 
kommer dock att göras, detta för att inte missa historiens kontinuitet och att möj-
liggöra jämförelser med tidigare förhållanden. Denna avgränsning är inte okon-
troversiell och det kan hävdas att det europeiska inflytandet var avgörande redan 
under tidigare perioder. Jag väljer trots detta att göra den avgränsning och kom-
mer att argumentera att det europeiska inflytandet i regionen inte var så stort in-
nan denna period. Det mest centrala begreppet i analysen är handel. Med handel 
avses utrikeshandel, d.v.s. ett utbyte av varor och tjänster över nationsgränserna. 
Eftersom även handelns möjliga positiva effekter på den ekonomiska tillväxten 
kommer att undersökas är en definition av denna passande. När ekonomisk till-
växt diskuteras är det den samhälleliga produktionsförmågan som avses och denna 
mäts i förändringar i BNP per capita.

Analysen kommer att ha en kvalitativ samt en kvantitativ dimension. För 
den första kommer sekundära källor i form av akademiska böcker samt artiklar 
och rapporter från olika organisationer såsom FN, IMF och Världsbanken att an-
vändas. Gällande den kvantitativa delen av analysen har nästan uteslutande han-
delsstatistik tagen direkt, eller indirekt, ur International Trade Statistics Yearbook 
använts. Denna publiceras på årlig basis av FN. Eftersom statistiken som finns 
tillgänglig i dessa volymer för den aktuella regionen är något ofullständig (för 
vissa länder är den i stort sett obefintlig, så bjuder materialet) eller frånvaron av 
dylikt på vissa begränsningar. De länder där det statistiska materialet är alldeles 
för begränsat har därför sorterats bort. De länder där det enligt författarens be-
dömning finns tillräckligt med statistiskt material för att inkludera i den kvantita-
tiva analysen är tio till antalet och lyder som följer; Benin, Burkina Faso, Elfen-
benskusten, Ghana, Kamerun, Mali, Niger, Nigeria, Senegal samt Togo.
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Det kvantitativa materialet har kritiserats av flera författare som opålitligt. 
(se Grant och Agnew 1996:732ff) Smuggling och systematisk underrapportering 
från exportörer för att kringgå kvoter kan ge missvisande siffror. Grant och Ag-
new (ibid) konstaterar dock att problem med handelsstatistik finns även inom 
OECD samt att statistiken är tillräckligt pålitlig på de två övre SITC-nivåerna 
(Standard International Trade Classification). Eftersom Afrika har en jämförelse-
vis ensidig handel anser de att dessa nivåer är tillräckliga för att kunna analysera 
den västafrikanska handeln, och det är dessa nivåer som kommer att användas när 
det kvantitativa materialet skapas.    

För att det empiriska materialet skall kunna diskuteras kommer det i nästa av-
snitt att utvecklas en teoretisk analysram. Denna berör olika teorier gällande sam-
bandet mellan handel och ekonomisk tillväxt, samt förhållandet mellan de tidigare 
kolonierna och kolonialstaterna. Utifrån dessa teorier kommer sedan handeln i 
regionen att behandlas i någorlunda kronologisk ordning. I kapitel tre och fyra, 
som behandlar kolonialismen respektive tiden efter självständigheten, kommer 
analysen att byggas upp min kring tre företeelser som teoretiskt sammankopplas 
med kolonialismen. Den teoretiska bakgrunden kommer att behandlas i nästa 
avsnitt. De tre aspekterna berörs även empiriskt i litteratur om Afrikas eko-
nomiska historia (se exempelvis Fage 2002; Hopkins 1975; Zeleza 1993). De tre 
aspekterna är som följer.

 Ensidig handel
 Avsaknad av regional handel
 Försämrade bytesvillkor

Genom en analys av dessa tre aspekter, och deras teoretiska koppling till kolo-
nialismen, kommer deras empiriska hållbarhet i fallet Västafrika att prövas. Upp-
satsen får därför anses vara teoriprövande.

1.3 Teori och analytiskt ramverk

Jag har valt att dela in teorierna i tre olika grupper. De två första är de klassiska 
och neo-klassiska skolorna respektive beroendeskolan, världssystemteorin och 
strukturalisterna där den tidigare har en mer positiv på handelns inverkan i kolo-
nierna och medan den senare ser handeln, åtminstone i dess historiska och nuva-
rande form, som en del av problemet snarare än lösningen. Jag kommer även att 
beröra en tredje alternativ syn som tonar ner handeln betydelse. Jag kommer av-
slutningsvis att teoretiskt definiera de tre teman som tidigare nämnts.  

De klassiska och neo-klassiska skolorna
Tankarna om handelns positiva effekter går ända tillbaka till Adam Smiths och 
David Ricardos teorier om absoluta respektive komparativa fördelar. Deras tankar 
om att handel kan ge ökat välstånd bygger i korthet på specialisering och substi-
tution. Handeln ger paradoxalt nog ett land möjligheten att få mer av en vara ge-
nom att producera en annan vara men handeln ger även möjligheten att få varor 
som inte finns tillgängliga i det egna landet. (Landreth et al 2002:137-140)

Åsikten om handeln som en positiv kraft i strävan efter ekonomisk utveck-
ling har varit vanligt förekommande i neo-klassiska utvecklingsteorier. Liberalise-
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ring av världshandeln ger enligt teorierna länderna i tredje världen möjligheten att 
specialisera sin produktion och ta till vara på sina absoluta och komparativa pro-
duktionsfördelar. Relationen mellan den industrialiserade världen och tredje värl-
den sågs därför som positiv, genom handel samt överföring av kunskap och kapi-
tal kunde den industrialiserade världen hjälpa de utvecklande länderna till ett ökat 
ekonomiskt välstånd. (Potter 2004:82-84) Export kan även bidra till en omfördel-
ning av inkomster bland befolkningen och därmed skapa en ökad inhemsk efter-
frågan, en marknad för industrivaror. (Schön 2000:35ff)

Beroendeskolan, världssystemteorin och strukturalisterna
Världssystemteorin har en helt annan syn på handeln och förhållandet mellan den 
industrialiserade världen och utvecklingsländerna. Genom den globala arbetsför-
delningen, där de industrialiserade staterna tillverkar kapitalintensiva varor medan 
utvecklingsländerna producerar arbetsintensiva varor, oftast lågavlönad råvaruut-
vinning, dras resurser från periferin till kärnan. Resultatet blir att kärnstaterna 
importerar billiga råvaror från de perifera staterna och exporterar relativt dyra 
kapitalintensiva produkter. (Wallerstein 1976:30ff)

Beroendeteoretikern André Gunder Frank resonerade att fattigdomen i de 
utvecklande länderna inte kommer av en oförmåga att integreras i den globala 
ekonomin och att ägna sig åt frihandel utan snarare att de är för integrerade och 
handlar för mycket med den industrialiserade världen. Det arbetsfördelnings-
mönster som världssystemteorin för fram hävdar han grundlades under kolonia-
lismen då kolonierna organiserades så att de skulle producera råvaror till lägst 
möjliga pris och samtidigt fungera som en avsättningsmarknad för den industriali-
serade världens produkter. Dessa handlas sedan under ett ojämnt bytesförhållande. 
Därför är den enda vägen till ekonomisk utveckling för länderna i tredje världen 
att minska det globala ekonomiska systemets verkningar genom att delvis stänga 
sig ute från det. Handelshinder mot den industrialiserade världen och kontroll över 
transnationella företag kombinerat med att inhemsk produktion uppmuntras och 
regionala handelsunioner med mer rättvis handel skapas är möjliga lösningar på 
detta problem. (Frank 1978)

Strukturalister såsom Nurkse, Prebisch och Myrdal såg hur handeln, som 
enligt de två första under 1800-talet varit bra för tillväxten, för dagens utveck-
lingsländer kunde vara hämmande för densamma. Prebisch (i Kravis 1970:851-
52) såg de för utvecklingsländerna försämrade bytesförhållandena som den avgö-
rande faktorn. Myrdal (1957:45ff) såg hur handeln ”… [har] en förkärlek för ri-
kare, mer progressiva områdena…” och därmed skapar efterblivna sektorer. En-
ligt Nurkse (1961:282ff) var det den explosionsartade efterfrågan i Europa under 
1800-talet som gav länder som Argentina, Australien, Kanada och USA möjlig-
heten att öka sin tillväxt, en möjlighet som enligt honom inte längre finns på 
grund av förändrade förhållanden i den industrialiserade världen.

En alternativ syn på handelns betydelse
En tredje synen på handelns roll förs fram av bl.a. Kravis (1970) och Rodrik 
(1999). Kravis utvärderar i sin studie Nurkse hypotes, att problemet för dagens 
utvecklingsländer är att det inte längre är gynnsamt att bedriva handel, och kom-



5

mer fram till en annorlunda slutsats. Han anser att Nurkse har fel och att handels-
förhållandena inte är mindre gynnsamma för dagens utvecklingsländer än de var 
under 1800-talet. Han hävdar istället att erfarenheterna i dagens utvecklingsländer 
pekar mot att problemet ”…is not a failure of external demand but that the internal 
problems of supply, inherent in underdevelopment, particularly when biased 
against trade by policy measures, cannot be automatically resolved even by ex-
traordinarily favourable demand conditions.” (Kravis 1970:865) Handeln kan vis-
serligen påverka tillväxten men är endast en av många faktorer. Interna faktorer 
som påverkar mobiliteten av produktionsfaktorer, snarare än extern efterfrågan, är 
avgörande för ett lands exportförmåga. Roten till problemen står således att finna i 
interna förhållanden.

Rodrik (1999:5-6) som specifikt studerat handelsregimer i Afrika söder om 
Sahara, hävdar att handeln idag spelar en väldigt liten roll när det gäller strävan 
efter ekonomisk utveckling. Han slår fast att visserligen kan handelshinder och 
överbeskattning av exportsektorn verka hämmande på tillväxten men att en öppen 
handelsregim i sig självt inte är någon garant för utveckling. Istället är det interna 
faktorer såsom infrastruktur, humankapital, makroekonomisk stabilitet och en 
fungerande rättstat viktigare när det kommer till ekonomisk utveckling. Gemen-
samt för dessa båda teoretiker är att handeln varken är en del av lösningen eller en 
del av problemet.   

Ensidig handel
Med ensidig handel avser jag när exporten domineras av ett fåtal varor, eller i 
extremfallet en vara, vad Schraeder (2000:107) kallar mono-crop eller mono-mi-
neral economies. Schraeder ger ett exempel på detta i Senegal som under Frank-
rike expanderade sin jordnötsproduktion till den grad att kring 1960 var två tred-
jedelar av landsbygdsbefolkningen involverad i produktionen. Jordnötter stod 
även för två tredjedelar av kolonins totala exportvärde. Teoretiskt kan ensidig 
handel i kolonierna förklaras av Frank som ser hur kolonierna under kolonialis-
men organiserades så att de skulle producera råvaror till lägst möjliga pris. Det är 
alltså två aspekter som är av intresse här, om handeln var, och fortfarande är kon-
centrerad kring ett fåtal varor, samt vilken typ av varor det rör sig om. Är det den 
typ av råvaror som Frank ser?

Avsaknaden av regional handel
Detta tema grundar sig på teorin om att en naturlig följd av den konkurrens som 
rådde mellan de europeiska staterna var att kolonierna gjordes om till vad Schrae-
der (2004:70) kallar closed economic systems. Kännetecknande för dessa system 
var att all, eller en stor del av handeln utfördes med kolonialstaten hemma i Eu-
ropa och att gamla handelsförbindelser med områden som koloniserats av konkur-
renter bröts. Schraeder (2000:106) ser exempelvis hur det i den tyska kolonin To-
goland handel med de angränsande tyska och franska kolonierna i stort sett upp-
hörde helt. Det blir intressant att se dynamiken bakom detta samt i vilken ut-
sträckning detta förekom i Västafrika, om Togo var undantag eller regel.  
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Försämrade bytesvillkor
Den förförståelse av försämrade bytesvillkor som jag kommer att arbeta utifrån är 
den som berördes teorietiskt av Frank och av Prebisch och som hänger samman 
med världssystemteorins syn på den globala arbetsfördelningen. Försämringen av 
bytesvillkoren beror på att priset på kapitalintensiva varor, som produceras i den 
industrialiserade världen, ökar snabbare än priset på arbetsintensiva varor, som 
produceras i utvecklingsländerna. Detta gör att de råvaruproducerande länderna, 
vars produktion är arbetsintensiv, i tredje världen, måste producera mer och mer 
varor för att få samma utbud av varor från de industrialiserade länderna. De för-
sämrade bytesvillkoren är en cirkulär fälla där de låga lönerna i tredje världen 
leder till lägre exportpriser som pressar ner lönerna samtidigt som de höga lönerna 
i den industrialiserade världen pressar upp exportpriserna och därmed lönerna. 
(Isbister 1998:44-49) Av intresse blir då att se om detta handelsmönster är identi-
fierbart i Västafrika samt hur det faktiska bytesförhållandet förändrats.

1.4 Disposition

Som tidigare nämnts följer analysen en någorlunda kronologisk ordning. Uppsat-
sen är indelad i fem kapitel där det andra kapitlet behandlar handeln i regionen för 
tiden innan kolonialismen. Denna del är tänkt att göra det lättare att avgöra 
effekterna av kolonialismen och kommer inte att beröras mer än ytligt i min 
sammanfattning och slutats. Själva analysen består av tre delar. Det tredje kapitlet 
analyserar tiden för kolonialismen, som sagts från cirka 1885 fram till 
självständigheten kring år 1960 medan kapitel fyra behandlar tiden efter själv-
ständigheten fram till idag. I det femte och sista kapitlet sammanfattas uppsatsen 
och svaret på frågeställningen redovisas. Kapitel tre och fyra indelade i avsnitt 
efter de tre aspekter som diskuterats teoretiskt. 
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2 Handel i det pre-koloniala Västafrika

Västafrika har en lång historia av långväga handel, redan så tidigt som år 1000 
f.Kr. skeppades varor med hjälp av oxar och hästar över Sahara till hamnar i norra 
Afrika för vidare färd till Europa och Mellanöstern. Omkring år 500 f.Kr. började 
Karthagerna utveckla handeln över Sahara och från år 200 f.Kr. gavs den ytterli-
gare en skjuts framåt då romarna utökade sina territorier i Nordafrika. Det skedde 
även en övergång från oxar och hästar till kameler som transportmedel, något som 
ytterligare effektiviserade handeln. Med romarrikets tillbakagång och slutgiltiga 
sammanbrott i århundradena e.Kr. minskade även handeln till den punkt att den 
nästan helt upphörde. Det var inte förrän omkring år 535, då den Bysantinska er-
övringen av Nordafrika var fullbordad, som handeln åter tog fart. Det riktiga ge-
nombrottet kom 150 år senare när Araberna tog makten i norra Afrika. Nu blomst-
rade handeln, speciellt mellan år 1250 och 1600, och även om handeln över Sa-
hara upplevde flera mot- och medgångar var den viktig för regionens ekonomiska 
utveckling ända fram till dess slutgiltiga nedgång efter 1875. Anledningen till 
denna slutgiltiga nedgång var att den europeiska handeln från kusten tagit fart 
med början under andra halvan av 1400-talet. De tidigaste europeiska handelssta-
tionerna låg i Senegal och på Guldkusten men långsamt skulle en allt större del av 
kusten dras in i handeln med Europa och över Atlanten. (Hopkins 1975:78-80)

2.1 Slavhandeln

Slavhandeln började inte med européernas handel i regionen utan hade spår till-
baka till antiken. Den var dock under denna tid begränsad och den ökade slavhan-
deln sammanfaller med den arabiska expansionen och den ökade totala handeln. 
När européerna började handla i regionen var dock slavhandeln av intresse för 
dem. När det 1807 blev olagligt för britter att köpa och sälja slavar var detta ett 
första steg mot ett totalt stopp för slavhandeln. 1833 olagligförklarades slaveriet i 
samtliga brittiska kolonier men trots detta fortsatte slavhandeln åtminstone fram 
till 1870-talet. (Hopkins 1975:82, 102, 112)  

Ett antal beräkningar har gjorts på slavhandelns omfattning och resultaten 
varierar. Hopkins (1975:102) uppskattar att det mellan 1451 och 1870 skeppades 
omkring 6,3 miljoner över Atlanten från Västafrika, 55 procent av det totala anta-
let slavar från Afrika under perioden. De regionala skillnaderna var stora och an-
talet slavar som togs var större i de östra delarna av regionen, från Guldkusten till 
Kamerun. Beräkningar som Hopkins (1975:83) refererar till gör gällande att det 
under början av 1800-talet skeppades omkring 70 000 slavar årligen över Atlanten 
och att cirka 10 000 slavar fördes över Sahara. Fage (2002:263-264) beräknar att 
under 1700-talet, vad han beskriver som slavhandelns absoluta höjdpunkt, 
skeppades ungefär 38 000 afrikaner årligen från den västafrikanska kusten och 
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ytterligare 4 000 fördes över Sahara. Utifrån detta och beräkningar på Västafrikas 
befolkning och dess tillväxt, som han uppskattar till cirka 25 miljoner respektive 
0,15 till 0,19 procent i början på 1700-talet, drar han slutsatsen att den demogra-
fiska effekten var marginell. Detta eftersom de 42 000 slavar som fördes iväg årli-
gen, om vi får tro Fage, utgjorde 0,17 procent. Tar vi istället Hopkins uppskatt-
ningar av slavhandeln får vi en annorlunda bild av dess effekter. På samma sätt 
finns det även andra uppskattningar av befolkningen. Austin (2005:6) gör gäl-
lande att befolkningen i hela Afrika söder om Sahara år 1750 var mellan 54 och 
135 miljoner, om inte annat så pekar detta på svårigheterna med dylika beräk-
ningar och att värdera effekterna av slavhandeln.  

Trots att det är något absurt över att jämföra slavhandeln med den övriga 
handeln finns det viss relevans i en dylik jämförelse för att vi ska få en uppfatt-
ning om den relativa betydelsen av de båda typerna av handel. Författaren vill 
bara påpeka sin medvetenhet om de invändningar som kan göras mot att behandla 
människor som varor men vill samtidigt påpeka att detta var just vad slavhandeln 
gjorde. Beräkningar av det brittiska Royal African kompaniets affärer visar att 
ungefär två femtedelar av inkomsterna vid slutet av 1600-talet kom från andra 
”varor” än slavar. Viktigast av dessa var självklart guld som på Guldkusten var 
viktigare än slavar fram till 1700-talets mitt. I Sierra Leone var andra varor såsom 
elfenben och bivax viktigare än slavar fram till ungefär samma tid medan gummi 
och bivax i Senegal och Gambia var lika viktigt som, eller viktigare än handeln 
med slavar under hela 1600- och 1700-talen. (Hopkins 1975:88) Det verkar som 
om slavhandeln ökade i betydelse fram till 1700-talet för att sedan gå om den öv-
riga handeln. Som Zeleza (1993:370) påpekar stod slavhandeln för merparten av 
exporten under även första halvan av 1800-talet. Detta ger att slavhandeln domi-
nerade den västafrikanska handeln i över hundra år och väl efter 1807 då britterna 
olagligförklarade den.

2.2 Importen och exporten

Handeln över Sahara hade ett väl utvecklat fördelningssystem och varor fördes via 
flera olika färdleder. Vid öknens södra gräns, i städer såsom Kano, Kukawa och 
det mytomspunna Timbuktu, packades nordgående varor ihop och lastades medan 
varor på väg till regionen lastades om till mindre karavaner. Det fanns sedan stä-
der i öknen där karavanerna kunde göra uppehåll och fylla på förråd innan de kom 
fram till städerna vid öknens norra gräns där varorna packades om på samma sätt 
som i söder för vidare färd till kusten och skepp på väg till Europa och Mellanös-
tern. (Hopkins 1975:81-86) De varor som handlades över Sahara kan delas in i två 
kategorier; varor av betydelse för staten samt lyxvaror. I den första kategorin 
skickades slavar och guld norrut från Västafrika medan salt, vapen och snäckskal 
transporterades söderut in till regionen. Guldexporten ökade från 1000-talet, då 
guld blev antaget som valuta i den muslimska världen ytterligare när detsamma 
även skedde i Europa under andra halvan av 1200-talet. Uppskattningar gör gäl-
lande att Västafrika under denna period stod för två tredjedelar av världens sam-
lade guldproduktion. Den stora efterfrågan på guld, och det faktum att regionen 
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stod för en så stor del av tillgången, gav de västafrikanska staterna stora vinster 
från handeln. (Hopkins 1975:81-82) I Västafrika användes snäckskalen som va-
luta medan saltets och vapnens användningsområde inte behöver närmre förklar-
ing. När det kom till handel med lyxvaror exporterade Västafrika finare tyger, 
peppar, elfenben, kolanötter, lädervaror och från 1800-talet även strutsfjädrar. 
Importen bestod av bland annat finare textiler, ofta färgade med färgämnen som 
inte fanns tillgängliga i regionen, koppar, preserverade livsmedel, glasvaror och 
pärlor. (Hopkins 1975:80-82)

Gällande handeln från kusten var anledningen till att européerna börjat 
handla i Senegal och på Guldkusten att merparten av gruvdriften var lokaliserad 
där. Detta var naturligtvis en medveten strategi från européernas sida som ville få 
tillgång till Västafrikas guld. Väster om guldkusten i dagens Sierra Leone hand-
lade européerna med varor såsom bivax och elfenben, i dagens Mauretanien var 
gummi den största handelsvaran. (Hopkins 1975:78-80) Vid början av 1800-talet 
uppgick exporten från kusten till strax över £2 miljoner och var marginellt större 
än importen vilket gav regionen ett bytesöverskott. (Zeleza 1993:370) Under 1700 
och 1800-talen var den viktigaste varan som importerades sjövägen till regionen 
textiler. Dessa utgjorde mellan hälften och en tredjedel av varorna som skeppades 
från Europas hamnar. Vapen och krut kom därefter och utgjorde cirka en femtedel 
av importen följt av olika sorters verktyg. Andra varor var salt, pärlor, järntackor 
och olika alkoholdrycker och vid 1770-talets början handlades det med omkring 
150 olika varor. (Hopkins 1975:88-110) 

Ser vi till vilka varor som dominerade exporten i Västafrika var det först 
guld, sedan handeln med slavar fram till omkring 1830 då vegetabiliska oljor blev 
den största exportposten. Det fanns två typer av vegetabiliska oljor, palmolja och 
jordnötsolja och det fanns en tydlig uppdelning av handeln. Det var britterna som 
ägnade sig åt handeln med palmolja medan fransmännen stod för handeln med 
jordnötter. Även om exporten av palmolja börjat redan så tidigt som 1522, och 
den varit en viktig del i slavhandeln som nu börjat minska, så ökade exporten 
kraftigt under första delen av 1800-talet, från 223 ton 1800 till 31 457 ton 1853. 
På samma sätt ökade den franska handeln med jordnötter, i Gambia, som tillsam-
mans med Senegal var centrum för handeln med jordnötter, från 67 ton 1835 till 
11 095 ton 1851. (Zeleza 1993:372-373) 

2.3 Regional och lokal handel

De väl utvecklade färdvägarna och institutionella arrangemangen i Västafrika var 
inte på något sätt endast avsett för omfördelningen av varor från handeln över 
Sahara. Det förekom även en livlig regional handel, boskapshållare vid ökengrän-
sen sålde boskap, mejeriprodukter och salt till jordbrukare på savannen i utbytte 
mot bl.a. tyger. Dessa jordbrukare sålde i sin tur boskap, salt, torkad fisk och tyger 
med skogsbefolkningen i utbytte mot slavar, elfenben och järnvaror Från skogs-
områdena fördes olika livsmedel och industrivaror till kusten i utbyte mot fisk och 
havssalt. Alla dessa varor handlades genom ett regionalt nätverk av handelsvägar 
som löpte både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Handeln utfördes även av 
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flera olika grupper, från dem som periodvis handlade med en liten mängd varor 
till officiella handelsmän som handlade för statens räkning. Ofta färdades dessa 
handelsmän, tillsammans med enskilda handlare, i stora konvojer på upp till 2 000 
män med lika många åsnor. Även söder om öknen bjöd naturen på begränsningar, 
konvojerna färdades längs kända rutter där tillgången till vatten och mat var säker. 
Dessa konvojer var tvungna att handla till sig mat och andra förnödenheter under 
färdens gång och således stimulerades den lokala handeln, men denna var inte på 
något sätt beroende endast av de långväga konvojerna. De långväga handelsmän-
nen var färre till antalet och mer specialiserade, däremot var den långväga handeln 
ett resultat av den lokala handelns begränsningar. (Hopkins 1975:58-63)

Den västafrikanska ekonomin bestod till stor del av självhushållning där 
målet för det enskilda hushållet var att producera för det egna behovet. Avkast-
ningen var osäker och därför utgick man från sämsta möjliga utfall med resultatet 
att det vissa år fanns överflöd av varor att konsumera. Detta överflöd kunde sedan 
bytas mot andra varor i närliggande byar. En viktig poäng här är att, även om 
denna handel kan verka vara av liten jämförelse i betydelse, så förde även denna 
med sig specialisering av produktion. Det afrikanska landskapet var på inget sätt 
uniformt och olika områden lämpade sig för olika grödor eller boskapsuppföd-
ning. När andra basvaror fanns tillgängliga lokalt medförde detta möjligheten att 
specialisera sin produktion, något som skedde främst vid gränserna mellan olika 
ekologiska zoner. Handeln skedde dock inte endast mellan enskilda hushåll eller 
byar, det fanns även permanenta marknader, oftast i större städer. Vinsterna, ut-
över vinsterna i bytet självt d.v.s., var dock oftast små i den lokala handeln, 
mycket på grund av det faktum att inträdeskostnaderna var små men även för att 
den lokala efterfrågan var liten. (Hopkins 1975:54-57 )

2.4 Avslutande diskussion 

De dominerande exportvarorna i Västafrika innan kolonialismen var först guld, 
sedan slavar och från omkring 1830 vegetabiliska oljor. Importen bestod nästan 
uteslutande av konsumtionsvaror där textiler var den enskilt viktigaste varan. En 
viktig poäng är att importen bestod av industrivaror medan exporten bestod av 
råvaror. Det fanns bredvid handeln över Sahara och från kusten en omfattande 
lokal och regional handel även om självhushållning var det dominerande produk-
tionsmönstret. Gällande handelns betydelse för den ekonomiska tillväxten så ska-
pade den pre-koloniala handeln inte förutsättningar för en ihållande ekonomisk 
tillväxt. Hopkins (1975:119-120) för fram fyra anledningar till detta. För det för-
sta var exporten begränsad till basala stapelvaror som inte krävde en utveckling av 
produktionsmetoder. För det andra bestod importen av konsumtionsvaror som inte 
krävde någon vidare förädling. För det tredje var den befintliga inkomstdistribu-
tionen för ojämn och importkostnaderna för höga för att det skulle uppstå någon 
massmarknad i regionen. Sist men inte minst var handeln från kusten alldeles för 
liten i skala för att ensam kunna driva utvecklingen framåt.
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3 Handel under kolonialismen

Trots en ökad europeisk handel med de västafrikanska staterna och en ökad in-
blandning i deras affärer var deras fysiska kontroll begränsad till ett antal fort 
längs kusten. Så sent som 1880 var de koloniserade områden begränsade till små 
franska besittningar i dagens Senegal och Gambia och brittiska i Sierra Leone och 
i Nigeria väster om Lagos. Men på 1880-talet tog den territoriella erövringen fart, 
fransmännen började färdas inåt landet från sin koloni i Senegal och upp längs 
floden Niger. År 1883 annekterade Frankrike kusten i dagens Benin och året 
därpå gjorde Tyskland samma sak i Togo och Kamerun. Områden delades snabbt 
upp mellan de olika europeiska stormakterna med Frankrike som den stora 
territoriella vinnaren. Tack vare att fransmännen stötte på problem längs sin färd 
österut lyckades dock britterna få kontrollen över hela dagens Nigeria och därmed 
majoriteten av befolkningen och handeln. (Fage 2002:330, 349-352) 

Efter det att kolonialismens territoriella utbredning fullbordades på 1890-
talet tog handeln fart på allvar. Den totala handelsvolymen som skeppades ut från 
regionen hade ökat cirka fyra gånger mellan 1850 och 1905 men mellan 1906 och 
1959 ökade den cirka 15 gånger. Även allt större delar av kolonierna deltog i han-
deln. Importen följde exporten under större delen av perioden men från och med 
1925 drogs kolonierna med allt större bytesunderskott, men det var först efter 
1945 som dessa blev ett verkligt problem och underskotten i bytesbalansen kom-
penserades med överskott i kapitalbalansen. Något som blev möjligt genom bi-
stånd från externa finansiärer. (Hopkins 1975:172)

1890-talet och kolonialismens konsolidering var inte bara början på en livlig 
handel utan även en period av tillväxt som varade fram till cirka 1930. Denna var 
enligt Austin (2005:35) resultatet av en cash crop revolution där produktionen av, 
och handeln med olika råvaror (exakt vilka de var kommer att behandlas i nästa 
avsnitt) gav stora inkomster. Austin påpekar att denna tillväxt inte var ett resultat 
uteslutande av kolonialismens konsolidering utan hade sina rötter längre tillbaka i 
övergånge från slavhandel till handeln med vegetabiliska oljor.

3.1 Ensidig handel

I början av den koloniala perioden bestod importen fortfarande till stor del av 
konsumtionsvaror och textilvaror var fortsatt den överlägset viktigaste handelsva-
ran. I Senegal stod en enda typ av textil, s.k. Guineatyg, för 25 procent av impor-
ten under den sista fjärdedelen av 1800-talet. I Lagos stod textiler för 44 procent 
av importen mellan 1880-1892. För hela regionen utgjorde textiler tillsammans 
med alkoholdrycker såsom gin och rom, salt och järn tre fjärdedelar av den totala 
importen. Exporten bestod nästan uteslutande av råvaror där de vegetabiliska ol-
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jorna befäst sin position som den viktigaste exportvaran följt av gummi, guld, 
elfenben, timmer och bomull. (Hopkins 1975:127-129) 

Mellan 1900 och 1930 utgjorde jordnötter och jordnötsolja lite mer än hälf-
ten av värdet av exporten från franska Västafrika och den kom till största delen 
från Senegal. Ytterligare 15 till 20 procent utgjordes av palmprodukter varav hu-
vuddelen kom från Dahomey. Mellan 1930 och 1960 minskade dessa båda ex-
portgrupper i betydelse och på 1950-talet utgjorde palmprodukterna endast 5 pro-
cent av den totala exporten medan jordnötternas andel på omkring 30 procent fort-
farande var betydande. Kaffe- och kakaoexporten hade ökat kraftigt och på 1950-
talet utgjorde den mellan 25 och 30 respektive 15 procent. Dessa fyra råvaror, 
kaffe, kakao, jordnötter och palmprodukter utgjorde då tre fjärdedelar av den to-
tala exporten från det franska Västafrika. Trenden i det franska Västafrika med en 
nergång för palmprodukternas andel var tydlig även i det brittiska Västafrika. 
Kring sekelskiftet 1900 utgjorde palmprodukter hälften av den totala exporten 
men sjönk sedan till en tredjedel 1930 och 15 procent på 1950-talet. Inte minst i 
Sierra Leone var detta tydligt där palmprodukter på 1920-talet stod för 70 procent 
av den totala exporten men där mineralexporten inom ett årtionde nästan helt tog 
över. Redan 1934 var dess andel 45 procent, 1940 hela 60 procent. Kakaoexporten 
ökade mycket kraftigt även i de brittiska kolonierna under den koloniala perioden, 
speciellt i Guldkusten där kakaon redan på 1920-talet stod för 80 procent av den 
totala exporten. I Nigeria stod jordnötter, palmprodukter och kakao, i olika mäng-
der under olika perioder, för cirka tre fjärdedelar av den totala exporten under 
kolonialtiden. (Hopkins 1975:177) Vad som är intressant gällande kakaon är att 
den inte går att återplantera lönsamt och därmed lämpar den sig för extensiv pro-
duktion där ny jord måste hela tiden tas i anspråk. Avkastning för återplanterad
kakao är mycket lägre än den som odlas efter röjd skog vilket gjorde att både 
Guldkusten och Elfenbenskusten utarmade sin jord under den kraftiga expansio-
nen av kakaoodling. (Austin 2005:10) Stora vinster från kakaoodlingen var därför 
möjliga endast på kort sikt och ny mark måste hela tiden tas i anspråk.

Samtidigt är det nödvändigt att påpeka att all förändring i produktion och 
handel inte uppkom på initiativ eller order av den koloniala makten samt att det 
fanns en rationalitet bakom att koncentrera produktionen till vissa råvaror. Exem-
pelvis var den ökade produktionen av kakao i södra Ghana, sydvästra Nigeria och 
i Elfenbenskusten under kolonialismen resultatet av egna afrikanska initiativ och 
grundade i rationaliteten att förlänga den perioden då arbetskraften var produktiv 
längre in i torrperioden. Under torrsäsongen behövdes det normalt inte arbetskraft 
inom jordbruket i Västafrika men genom att producera kakao kunde arbetskraften 
vara aktiv med att skörda och få ut produktionen på marknaden även efter torrpe-
riodens inträde. (Austin 2005:24) Fram till 1930-talet hade graden av specialise-
ring varit låg i regionen och de flesta afrikanerna ägnade sig åt självhushållning. 
Detta förändrades dock och i Guldkusten och i Oyo provinsen i Nigeria började 
allt fler att inrikta sig på att odla kakao kommersiellt och sedan köpa de livsmedel 
de behövde. (Hopkins 1975:239) Utöver det faktum att specialisering blev allt 
vanligare pekar dessa två faktorer även på frånvaron av tvång, något som kommer 
att beröras i nästa avsnitt.  
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3.2 Avsaknad av regional handel

Schraeder (2000:106) skriver att när makten väl var säkrad i de afrikanska koloni-
erna, främst gentemot de andra europeiska staterna, började kolonisatörerna ta 
makten över handeln och omdirigera den. Målet var enligt Schraeder att all handel 
till och från kolonin skulle ske med den europeiska kolonialstaten. De gamla regi-
onala handelsvägarna förstördes därmed och detta blev dödsstöten för handeln 
över Sahara. Varor skeppades nu från inlandet ut till kusten där de lastades om-
bord skepp som förde dem till det europeiska koloniallandet. Detta är dock en 
förenklad bild och har vissa brister när det gäller Västafrika. En mer nyanserad 
beskrivning av de franska och brittiska strategierna, och skillnaderna däremellan, 
är nödvändig.

Fransmännen var inga starka anhängare av frihandel och redan 1892 började 
protektionistiska åtgärder införas i delar av Franska Västafrika. Britterna däremot 
var varma anhängare av densamma och genom ett avtal 1898 fick de lika rättig-
heter till handel i Elfenbenskusten och Dahomey. Inom brittiskt område var han-
deln förhållandevis fri och exempelvis tilläts tyska företag handla inom de brit-
tiska kolonierna. Den brittiska strategin var att stå för ett minimum av våld och 
tvång, administration, kommunikation samt teknisk utrustning, för att säkerställa 
europeisk kontroll och att de privata intressena därigenom kunde råda och skapa 
effektiva marknader. Exempelvis så var så sent som i slutet av 1930-talet endast 
842 europeiska tjänstemän satta i Guldkusten för att administrera en befolkning på 
fyra miljoner. 1928 införde fransmännen handelsfördelar för Franska Västafrika i 
handel med Frankrike och även om Elfenbenskusten och Dahomey inte var inklu-
derade blev de det när avtalet från 1898 gick ut några år senare. Världsdepressio-
nen på 1930-talet förde med sig fler protektionistiska lagar, för Frankrike introdu-
cerades hela 50 dylika mellan 1931 och 1941. Depressionen knäckte även britter-
nas tro på frihandeln och med början 1932 fick de brittiska kolonierna exportera 
varor tullfritt till Storbritannien och 1934 infördes det ett kvotsystem och hinder 
för andra länder i handel med det brittiska Västafrika. Den brittiska frihandelns 
dagar i regionen var över. (Hopkins 1975:174, 264-265; Fage 2002:396, 405)

En viktig poäng är att Västafrika skiljer sig från de flesta andra områden 
som koloniserades i det avseende att, som det brittiska fallet belyser, den fysiska 
kontrollen och tvånget inte var omfattande, även om det förekom undantag. An-
ledningen till detta var att regionen länge hade handlat med européer och deras 
produktion redan var organiserad för att möta deras krav på export. Det var helt 
enkelt som regel billigare för europeiska handelsmän att köpa varorna de ville ha 
av afrikaner som odlade dem själva på sina egna plantager, än att hänge sig åt våld 
och tvång. (Fage 2002:400) När handeln styrdes var det således mest genom att 
ändra tullar och kvoter och aktioner inom marknaden. Som vi såg ökade dock 
denna kontroll avsevärt med början 1930. Det förekom trots allt en icke försumbar 
regional handel under kolonialismen och i vissa fall medförde självständigheten 
faktiskt fler hinder för den regionala handeln då de nya staterna ville hävda sin 
suveränitet. (Hopkins 1975:252)     

Ser vi till vilka följder dessa strategier fick för handeln kan vi se att redan 
1898 bedrevs 40 procent av den totala handeln i Franska Västafrika med Frank-
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rike, till 1930 hade andelen ökat till cirka 50 procent och mellan 1935 och 1960 
var det hela tre fjärdedelar av handeln. Så sent som på 1930-talet bedrev flera av 
de franska kolonierna, såsom Guinea och Elfenbenskusten, endast en liten del av 
sin handel med Frankrike men snart ökade Frankrike sin andel även där, en natur-
lig följd av det som beskrivits ovan. Utvecklingen i det franska fallet mot en ökad 
kontroll var alltså tydlig, något som syns väl i statistiken. Hur klarade sig britterna 
då i jämförelse? Mellan åren 1900 och 1930 kom 75 procent av den totala impor-
ten till de brittiska kolonierna från Storbritannien. På samma sätt under samma 
period gick ungefär hälften av den totala exporten till Storbritannien. Tvärtemot 
det franska fallet så minskade Storbritanniens andel i handeln faktiskt efter andra 
världskriget och kring 1960 tog Storbritannien endast emot hälften av exporten 
och stod för lika stor andel av importen till kolonierna. (Hopkins 1975:174-175) 
Således även under den brittiska frihandelsperioden, innan 1930-talet och den 
ökande protektionismen, var det tydligt att en mycket stor andel av handeln 
bedrevs med den europeiska kolonialmakten. 

3.3 Försämrade bytesvillkor

En intressant observation är att bytesvillkoren under den första delen av 1800-talet 
faktiskt hade förbättrats kraftigt för de västafrikanska producenterna. Detta be-
rodde dels på att den industriella revolutionen med förbättrade produktionstekni-
ker hade sänkt kostnaden på många av de konsumtionsvaror som importerades 
från Europa, dels på att råvarupriserna generellt sett var stigande under perioden. 
Priset på den oerhört viktiga palmoljan nådde sin topp mellan 1854-1861 då den 
kostade £45 per ton. Vid mitten av 1800-talet kostade de från Europa importerade 
konsumtionsvarorna mellan hälften och en fjärdedel av vad de gjort vid seklets 
början. Det var goda tider för de afrikanska handlarna men tiderna skulle vända 
med början 1861. Mellan 1862-1866 föll priset på palmolja till £32 per ton och 
1890 var det nere i £20 per ton, en minskning på 25 procent över 25 år. Liknande 
minskningar skedde för andra råvaror, priset på jordnötter sjönk med en tredjedel 
mellan 1857 och 1900 och priset på palmkärnor minskade lika mycket mellan 
1860-1890. Det fanns två stora förklaringar till det fallande priset, Suezkanalens 
öppnande 1869 ökade konkurrensen från producenter i Australien och Indien 
samtidigt som oljefyndigheter, olja var en substitutvara, gjordes i Amerika. Denna 
ökning i utbud sammanföll med en minskad efterfrågan då Europa under perioden 
genomled ekonomisk depression. (Hopkins 1975:132-133)

Vad detta visar är att de västafrikanska ländernas först framgångar och se-
dan motgångar under perioden var väldigt beroende av exogena faktorer. Som 
Foreman-Peck (1995:102-103) påpekar är vinsterna i handeln beroende av ett 
lands förmåga att öka produktiviteten. Problemet för de tropiska länderna vid 
slutet av 1800-talet var att de hade låg produktivitet i jordbrukssektorerna, där 
större delen av befolkningen arbetade. Samtidigt hölls priserna på koloniernas 
arbetsintensiva produktion nere av att det fanns gott om både jord och billig 
arbetskraft. Till detta kom de fallande transportkostnaderna som gjorde fler 
koloniala områden tillgängliga för den internationella marknaden. Hopkins 
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(1975:134) skriver att även om volymen på exporten från de västafrikanska 
länderna i vissa fall ökade för att kompensera för fallande priser så blev det under 
1880-talet svårare tider än tidigare för de inhemska producenterna. Bytesvillkoren 
hade nu börjat arbeta mot de afrikanska kolonierna och försöken att öka volymen 
bidrog så klart till att ytterligare försämra villkoren.

Från sekelskiftet 1900 fram till första världskriget förbättrades bytesvillko-
ren för de västafrikanska handlarna men krigets utbrott gjorde importen dyrare 
och således blev bytesförhållandena mindre fördelaktiga. En snabb men kort åter-
hämtning följde på kriget, men redan 1920-21 rasade exportpriserna. Exportpri-
serna steg sedan igen mellan 1922 och 1929 och bytesförhållandena blev än en 
gång bättre, dock inte lika gynnsamma som de varit innan kriget. Perioden 1930-
1944 var oerhört svår för de afrikanska handlarna, först depressionen och sedan 
andra världskriget gjorde att bytesvillkoren hastigt och stadigt försämrades till de 
nådde sin lägsta punkt under hela 1900-talet. Efter 1945 började dock bytesvillko-
ren igen förbättras något för de västafrikanska länderna som en följd av en ökad 
efterfrågan på råvaror beroende på återuppbyggnaden av Europa samt Koreakri-
get. Denna gynnsamma utveckling planade dock ut under andra halvan av 1950-
talet. (Hopkins 1975:183-185)

Samtidigt som den koloniala perioden för Västafrika var en extrem tid med 
två världskrig och djupa depressioner är det ändå tydligt hur beroende kolonierna 
var av utländsk efterfrågan och av andra externa faktorer. Detta är ett tydligt 
tecken på den låga inhemska efterfrågan och även ett tecken på att den typ av pro-
duktion som kännetecknade regionen var väldigt elastisk. Ett exempel är kakao-
priset, under depressionen på 1930-talet halverades kakaopriset i Västafrika jäm-
fört med 1920-talet men i början på 1950-talet, i efterkrigstidens boom, var det 
ungefär tio gånger högre än bottennoteringen under depressionen. (Fage 
2002:420, 423)      

3.4 Sammanfattande diskussion

Kolonialismen förde således med sig flera väldigt tydliga förändringar rörande 
handeln i Västafrika. Dess omfattning ökade kraftigt mellan 1885 och 1960 och 
importen och exporten följdes länge åt men från 1925, redan innan depressionen, 
och framåt drogs kolonierna med mer eller mindre kroniska bytesunderskott och 
blev beroende av stöd från externa finansiärer. Den nuvarande skuldsituationen i 
Afrika är välkänd och behöver inte närmre förklaring men att den har sina rötter i 
handelns utveckling under kolonialismen är inte helt otänkbart. Västafrika upp-
levde faktiskt en period av mer eller mindre ihållande tillväxt under kolonialismen 
fram till 1930, då först depressionen och sedan andra världskriget medförde hårda 
tider för regionen. Efter 1945 fram till självständigheten återhämtade sig regionen 
något.

Vilka effekter hade då kolonialismen på de tre olika aspekterna som 
analyserats och hur väl stämmer detta med tesen om kolonialismens roll? Först 
och främst till frågan om handeln blev mer ensidig. Det är tydligt att handeln re-
dan vid slutet av 1800-talet var koncentrerad kring ett fåtal råvaror såsom gummi, 
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guld, elfenben, timmer, bomull och framförallt vegetabiliska oljor. Under koloni-
alismen var det fyra varor som dominerade handeln, palmprodukter, jordnötter, 
kaffe och kakao. Speciellt den senare blev allt viktigare. Att avgöra förändringen 
i, eller för den delen graden av, handelns ensidighet är självklart svårt men några 
saker gör att vi kan säga att handeln faktiskt blev mer ensidig och att beroendet av 
ett fåtal råvaror i någon mån blev större. Dels såg vi hur handeln ökade oerhört 
under kolonialismen, dels så ökade specialiseringen på bekostnad av den klassiska 
modellen av självhushållning. I Västafrika genomfördes produktionen i huvudsak, 
och i detta avseende är regionen unik relativt andra kolonier, på små plantager av 
fria självägande afrikanska jordbrukare. Tvång förekom i mycket mindre ut-
sträckning än i andra kolonier och marknaden var, om inte helt fri, så jämförelse-
vis mer utvecklad. När handeln ökade, självhushållningen minskade och fler bör-
jade kommersialisera sitt jordbruk blev följaktligen fler beroende av inkomsterna 
från, främst kakao men även andra, råvaror. Denna specialisering är såklart efter-
strävansvärd ur ett klassiskt teoretiskt perspektiv, den var även rationell som vi 
såg med fallet kakao och alternativet var att fortsätta med självhushållning. Ka-
kaoodlingens natur, och även varans natur som kommer att beröras nedan, gjorde 
emellertid produktionen långsiktigt skadlig för dem som var beroende på in-
komsterna från den. 

Gällande den andra aspekten, avsaknaden av regional handel, har vi sett att 
strategierna skiljde sig åt mellan Frankrike och England, de båda stora kolonisatö-
rerna i regionen. Den senare var inriktad på ett minimum av kontroll över koloni-
erna så att frihandeln och marknadskrafterna kunde råda medan den tidigare redan 
från början ägnade sig åt protektionistiska åtgärder. Dessa ökade i antal under 
depressionens 1930-tal då även England övergav sina ideal och införde handels-
fördelar för de egna kolonierna och tullar och kvoter för att stänga andra länder 
ute. Att en allt större andel av handeln från Franska Västafrika bedrevs med 
Frankrike var därför inte förvånande men även innan britterna påbörjade sin pro-
tektionistiska bana, mellan 1900 och 1930, stod landet för 75 procent av importen 
till, och 50 procent av exporten från, det brittiska Västafrika. Även om det inte var 
en medveten strategi gick en stor del av handeln till den koloniserande makten. 
Samtidigt är detta inte förvånande då självhushållning fortfarande var känneteck-
nande för regionen och den inhemska efterfrågan därmed begränsad. Med tanke 
på den totala handelns expansion är det inte heller troligt att den regionala handeln 
minskade, snarare ökade den, dock ej i samma utsträckning som handeln med 
Europa. Den ökade handeln bör även ha haft positiva effekter, som nämnts ökade 
andelen människor som producerade för export och därmed blev ekonomin mer 
marknadsinriktad. Dessutom krävdes det att en ökande mängd varor fraktades till 
kusten för vidare transport till Europa, något som bör ha lett till en utveckling av 
transportsektorn. Positiva länkningseffekter från den ökade handeln var möjliga 
och då det fanns många småproducenter kunde den ökade handeln med ökade 
inkomster för en större del av befolkningen på sikt ha bidragit till att skapa en 
inhemsk marknad för industriprodukter. Samtidigt gjorde det dominerande mönst-
ret med små produktionsenheter att kapitalackumulation till förmån för invester-
ingar försvårades. 
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Den tredje och sista aspekten med försämrade bytesförhållandena är kanske 
lite mer komplex då den i flera avseenden hänger ihop med den typ av produktion 
som förekom i Västafrika. Visserligen var bytesvillkoren under vissa tidsperioder 
mer gynnsamma, exempelvis mellan 1900-1913, 1922-1929 och även efter andra 
världskriget, men detta var inte resultatet av endogena produktionsförbättringar 
utan snarare av exogena förändringar. De västafrikanska koloniernas möjligheter 
till ekonomisk tillväxt berodde mer eller mindre på faktorer utanför deras kontroll, 
vare sig det var kolonialstatens intentioner, krig och konflikter, global efterfrågan 
eller öppnandet av nya marknader och sänkta transportkostnader. De varor som 
handlades var nästan uteslutande arbetsintensiva råvaror som inte krävde någon 
bearbetning, ofta var en eller ett fåtal råvaror helt dominerande i en koloni. Ut-
vecklingen var åt att färre varor producerades i större kvantiteter, något som 
självklart gjorde kolonierna beroende av ett högt världsmarknadspris. Något de, 
som vi sett, hade väldigt liten påverkan över, och som endast under perioder ver-
kade vara till deras fördel. 

Den tillväxt som var ihållande mellan 1890 och 1930 tack vare cash crop 
revolutionen var baserad på en extensiv ökning av produktionen, inte en intensi-
fiering eller produktionshöjning. Att tillväxten därför var tillfällig är inte svårt att 
förklara. Austin (2005:37) resonerar att den hade även väldigt få positiva länk-
ningseffekter som eventuellt kunde ha bidragit till en industrialisering i regionen. 
På efterfrågesidan bidrog visserligen inkomsterna från den ökade produktionen 
och handeln med råvaror till att skapa en marknad för industrivaror. På utbuds-
sidan utgjorde emellertid det spridda ägandet av farmerna där cash crops odlades 
och frånvaron av institutioner, banker, som kunde rikta pengaöverskott mot regio-
nala och nationella kapitalmarknader, hinder för långsiktig tillväxt. Den västafri-
kanska tillväxten var således dömd att var tillfällig. Beroendet av råvaror, där ka-
kao med dess långsiktiga fallande avkastning arbetade emot regionen, ökade un-
der kolonialismen och extensiv odling blev lösningen. Bytesvillkoren var under 
flera perioder fördelaktiga men frågan var om de långsiktigt kunde motverka den 
negativa handelsstrukturen, troligtvis inte. Snarare var faktum att regionen var 
utelämnad åt världsmarknadspriset på ett fåtal varor, priser som den inte kunde 
påverka, en del av problemet. Det produktionsmönster som, inte initierades, men 
som utvecklades under kolonialismen var inte av den natur att det främjade lång-
siktig tillväxt. De mer negativa förutsägelserna verkar i detta fall stämma. Gäl-
lande den regionala handeln är det trots den protektionistiska politik som fördes, 
även av England efter 1930, inte troligt att den minskade. Den ökade handeln med 
Europa var dock, med tanke på de varor som handlades, inte en långsiktigt hållbar 
väg till tillväxt. Även om bytesvillkoren, periodvis tack vare ett gynnsamt världs-
marknadspris, var till regionens fördel behövde produktionsmönstren förändras 
för att regionen skulle ha en chans att öka sin tillväxt. 
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4 Handel efter självständigheten

För att kunna diskutera handelns förändrade uppbyggnad måste vi först och främst 
ha klart för oss hur dess omfattning förändrats. För detta kan statistiken från Uni-
ted Nations International Trade Statistics Yearbook inte användas eftersom denna 
statistik presenteras i löpande priser. Dollarns förändrade värde gör det därmed 
svårt att dra slutsatser kring handelns förändrade omfattning över tiden. En annan 
källa kommer därför att användas för att undersöka detta. I tabell 4.1 ser vi hur 
handelns omfattning för de aktuella länderna förändrats mellan 1964 och 1994. 
Siffrorna gäller endast handeln med OECD men de ger ändå en bra fingervisning 
om den Västafrikanska utvecklingen.  

Tabell 4.1 Årlig genomsnittlig tillväxt i handeln med OECD, 
1964-1994

Land / Period 1964-94 1964-75 1975-85 1985-94

Mali 11,23 15,24 13,15 4,21

Nigeria 9,77 23,85 5,24 -2,41

Kamerun 7,51 8,78 16,91 -4,48

Burkina Faso 7,24 14,79 3,25 2,46

Elfenbenskusten 6,92 11,87 8,1 -0,46

Benin 5,98 8,34 14,83 -6,74

Niger 4,8 10,36 9,83 -7,56

Ghana 4,77 7,66 -2,86 9,73

Togo 4,27 14,11 0,87 -3,98

Senegal 2,95 8,19 -2,81 2,96

                 Källa: Rodrik (1999:54)

Som synes är det kanske tydligaste mönstret att handeln ökade snabbt mellan 
1964 och 1975 för samtliga länder men att tillväxten sedan avtog i tre av länderna, 
Togo, Ghana och Senegal. För de två senare var utvecklingen mellan åren 1975 
till 1985 till och med negativ. Denna negativa utveckling blev än tydligare för 
perioden mellan 1985 och 1994 då handelns omfattning med OECD minskade för 
sex av de tio länderna. Som vi kommer att se kan denna nedgång delvis förklaras 
av att en ökad andel av de västafrikanska staternas exporter gick till andra utveck-
lingsländer och inte till den industrialiserade världen.      

Trots att det i statistiken från FN rör sig om löpande priser kan vi ändå göra 
jämförelser mellan, och till viss del även inom de Västafrikanska staterna för den 
totala handeln. De exakta ökningarna däremot blir ointressanta då de är påverkade 
av dollarnas förändrade värde under perioden. För att kunna jämföra länderna har 
indexserier för den totala importen respektive exporten för samtliga aktuella län-
der mellan 1978 och 1999 skapats. Dessa finns i appendix (tabell 3.1 och 3.2). 
Gällande importen står Mali för den största ökningen under perioden följt i ord-
ning av Ghana och Benin. Dessa tre länder har ökat sin import markant mer än 
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övriga länder. De länder där importen ökat minst, eller minskat mest är Nigeria, 
Kamerun och Elfenbenskusten. Ser vi på exporten upplevde Benin en explosions-
artad ökning fram till mitten av 1990-talet varefter utvecklingen stagnerade. Näst 
efter Benin är det Mali och Burkina Faso där exporten ökat mest. Ökningen för 
dessa tre länder har dock, som vi kommer se, skett från en initialt låg nivå. Niger 
och Nigeria ligger i botten när det gäller exporttillväxt.

Med bakgrund av detta kan det även vara av intresse att se hur bytesbalan-
sen förändrats under tiden efter självständigheten. Även dessa siffror finns i ap-
pendix (tabell 3.3) för den som vill studera dem mer ingående. Vad som är tydligt 
är att problemen är stora för sju av de tio länderna som alla dras med stora bytes-
underskott år efter år. För länder som Mali, Benin, Burkina Faso och Senegal 
uppgår värdet av exporten sällan till mer än femtio procent och ofta mindre än en 
tredjedel. Att denna situation varit mer eller mindre oförändrad sedan 1978 bådar 
självklart inte gott för framtiden och att många länder är biståndsberoende är lätt 
att förstå. Det finns dock tre undantag. Nigeria har under flera år haft ett överskott 
på mer än hundra procent i bytesbalansen vilket beror på landets, i afrikansk jäm-
förelse, enorma export av råolja. Även Elfenbenskusten, under hela perioden och 
Kamerun, sedan slutet av 1980-talet, har visat upp stabila bytesöverskott. Kanske 
mest noterbart är Kamerun som har vänt en negativ trend. Som vi kommer att se 
beror detta troligen på en ökad råoljeexport. 

För att kunna dra slutsatser om handelns möjligheter måste vi ha klart för 
oss ungefär vilka nivåer det rör sig om när vi analyserar den västafrikanska han-
deln efter självständigheten. I tabell 4.2 ser vi handelns relativa storlek.  

Tabell 4.2 Handelns relativa storlek i Västafrika

                                    Exportvärdet i miljoner USD* 

Land / År 1980 1997
Export i USD per 

capita 1997
Exporten i % av 

BNP 1997

Mali 117 302 30 5

Nigeria 24 999 11 164 101 8

Kamerun 1 321 1 859 124 6

Burkina Faso 90 194 17 2

Elfenbenskusten 2 535 4 166 271 16

Benin 49 371 61 3

Niger 580 329 34 5

Ghana 952 1 158 63 3

Togo 177 348 71 5

Senegal 477 345 36 2

* Siffrorna är i löpande priser, exporten för Ghana år 1997 är från 1998 och den för 
Elfenbenskusten år 1980 är från 1981.

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations 

International Trade Statistics Yearbook

Vi ser stora skillnader i exportvärdet mellan länderna men för att kunna få en upp-
fattning om hur ”handelsintensivt” respektive land har exportvärdet per person 
samt exportens andel av bruttonationalprodukten beräknats. Detta är nödvändigt 
för att möjliggöra jämförelser mellan länder som Nigeria med cirka 110 miljoner 
invånare och Togo med cirka 5 miljoner. I tabellen ser vi att för de flesta länder är 
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exporten värd mellan 17 och 71 USD per person medan mellan 2 och 5 % av BNP 
exporteras. Burkina Faso ligger i botten oavsett vilket mått vi använder medan 
även Senegal har en liten export sett till BNP. Togo klarar sig jämförelsevis bra 
med värden på 71 USD respektive 5 %. De tre länder som avviker mest är Nige-
ria, Kamerun och Elfenbenskusten. Dessa länder är avsevärt mer handelsintensiva 
än övriga länder, då speciellt det senare landet. För Elfenbenskusten är exportens 
andel av BNP dubbelt så stor som för tvåan Nigeria och exporten per person är 
mer än dubbelt så stor som för tvåan Kamerun. 

Utgår vi, likt den liberala synen, från att handeln är positiv säger detta oss 
att exporten, endast sett till värde per person och andel av BNP, har en större po-
tential att medföra ekonomisk tillväxt i Elfenbenskusten, Kamerun och Nigeria. 
Beroendeskolan skulle ha invändningar mot detta och siffrorna säger oss faktiskt 
inte något om vem och vad man handlar med eller hur vinsterna av exporten för-
delas och vilka som faktiskt drar nytta av inkomsterna. Vad vi däremot kan säga 
med säkerhet är att handeln är en viktigare del av ekonomin i, framförallt, Elfen-
benskusten, men även Nigeria och Kamerun. Huruvida detta medför att de är mer 
beroende, ur ett negativt perspektiv, av handeln eller om de åtnjuter större vinster 
från den är oklart men förhoppningsvis kan den fortsatta analysen kasta lite ljus 
över detta.

4.1 Ensidig handel

Trenden under kolonialtiden var att enstaka råvaror blev viktigare och utgjorde en 
allt större andel av exporten. För att kunna analysera förändringen efter självstän-
digheten analyseras exporten under två perioder, 1970-74 samt 1995-99, och land 
för land identifieras vilka varor och/eller varugrupper som utgjorde den största 
delen av exporten. Statistiken sammanfattas nedan i tabell 4.1.1.

Under den första halvan av 70-talet var det fortfarande tydligt att exporten 
var väldigt beroende av ett fåtal råvaror. Kaffe och kakao dominerade i Benin, 
Elfenbenskusten, Kamerun och Togo medan kakao ensamt utgjorde två tredjede-
lar av den totala exporten i Ghana. I Nigeria var råoljeexporten helt dominerande 
medan Nigers export mest bestod av uranrik malm samt jordnötter. Senegal utgör 
ett litet undantag för perioden då det inte fanns en dominerande vara, den största 
exportposten är vegetabiliska oljor som endast utgjorde 14 procent av den totala 
exporten. Intressant är även att notera den företeelse att vissa områden eller län-
der, främst Niger och Mali, som låg utanför de huvudsakliga exportregionerna 
istället förser de mer exportinriktade länderna med födoämnen, en kvarleva från 
den koloniala tiden. (Hopkins 1975:179) I tabellen ser vi att Malis största export-
vara var boskap och att densamma även var viktig i Niger där den utgjorde 17 
procent av exporten. 

Ett kvarts sekel senare under perioden 1995-99 hade mycket förändrats men 
frågan är även vilken effekt förändringarna fått. I Benin hade bomull ersatt kaffe 
och kakao som största exportvara men landets export dominerades nu ännu mer av 
en enskild råvara. Bomullsexporten stod för hela 43 procent av det totala export-
värdet och tillsammans med järn- och uranrik malm mer än tre fjärdedelar av det 
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totala exportvärdet. I Elfenbenskusten utgjorde kakao nu ensamt mer än en tredje-
del av det totala exportvärdet och i Ghana hela 40 procent, respektive lands med 
råge mest värdefulla exportvara. Som tidigare konstaterats så är kakaon beroende 
av en extensiv odling och historiskt sett har de stora kakaoproducenterna haft för-
delen att kunna plantera på mark där man röjt skog. (Austin 2005:10) Problemet 
med att långsiktigt förlita sig på inkomster från kakaoproduktion är allt för tydligt.

Tabell 4.1.1: Export efter största vara eller varugrupper i % av totalt värde 1970-74 
samt 1995-99

Land Vara/varugrupp 1970-74 Land Vara/varugrupp 1995-99

Benin Kaffe och Kakao 25 Benin Bomull 43
Palmprodukter 23 Malm (uran och järn) 33

Bomull 21 Elfenbens- Kakao 35

Elfenbens- Kaffe och Kakao 47 kusten Motorsprit 11
kusten Trä 26 Kaffe 9

Ghana Kakao 67 Trä 7

Kamerun Kaffe och Kakao 58 Ghana Kakao 40
Trä 12 Guld 9

Aluminium 7 Kamerun Råolja 35

Mali Boskap 29 Kakao 10
Bomull 26 Trä 9

                         Palmprod. och jordnötter 12 Kaffe 7

Niger Malm (troligen uran) 32 Aluminium 6

Jordnötter 25 Mali Bomull 68

Boskap 17 Niger Motorfordon 27

Nigeria Råolja 88 Textiler 20

Senegal Vegetabiliska oljor 14 Nigeria Råolja 97

                         Kemikalier (gödning etc.) 11          Senegal           Kemikalier (gödning etc.) 27
Bomull 9 Råolja 21

Fisk 8 Togo Bomull 24

Togo Kaffe och Kakao 47 Kemikalier (gödning etc.) 23
                        Kemikalier (gödning etc.) 35 Kaffe och Kakao 8

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook

Nigerias råoljeexport utgjorde för perioden 1995-1999 nästan hundra procent och 
även Kamerun hade utvecklats till en råoljeexportör då mer än en tredjedel av 
dess exportvärde utgjordes av råolja, med marginal den viktigaste exportvaran. 
Även Senegal hade börjat exportera mer råolja och den stod för 21 procent av det 
totala exportvärdet i landet. Det är tydligt att i flera länder fanns de gamla domi-
nerande råvarorna kvar överst på exportlistorna. Men även i de länder där nya 
varor blev dominerande så rörde det sig endast om andra råvaror. I Mali, Benin 
och Togo fick kaffe, kakao och boskap stiga tillbaka till fördel för bomull. I 
många fall, som tidigare nämnts, blev betydelsen av enskilda råvaror faktiskt ännu 
större än den varit tidigare.

Att den ensidiga handeln är ett problem, inte bara i Västafrika utan för 
många utvecklingsländer, har uppmärksammats internationellt. EU, USA och Ja-
pan har därför infört handelsfördelar för ett antal länder, bl.a. de västafrikanska 
staterna. Tanken är att genom att få handelsfördelar skall det bli möjligt för ut-
vecklingsländer att utnyttja komparativa fördelar genom att de enklare kan få till-
gång till exportmarknader i den industrialiserade världen. Fördelarna berör dock 
endast jordbruksprodukter och resultatet har varit nedslående. Mellan 1982 och 
2002 var det endast 4 av 38 länder i Afrika söder om Sahara som övergick till en 
mer diversifierad handel i jordbruksprodukter med USA, dock var två av dessa 
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Ghana och Nigeria. I det senare fallet, bör den positiva effekten vara ytterst be-
gränsad då råoljan helt dominerar exporten för landet. För EU var förändringen 
ännu mindre. 1982 utgjorde fem jordbruksprodukter eller färre mer än 90 procent 
av det totala exportvärdet för 37 av de 44 samarbetsländerna i Afrika, 2002 gällde 
detta fortfarande för 35 av länderna. I handeln med Japan hade inte ett enda av de 
afrikanska länderna diversifierat sin handel i jordbruksprodukter under samma 
period. (Brenton och Ikezuki 2005:68-69)

4.2 Avsaknad av regional handel

Det är inte svårt att se att vi lever i en tid där uppfattningen att regional handel har 
positiva effekter är en mer eller mindre vedertagen sanning. EU, NAFTA och 
ASEAN är alla exempel på strävan efter att främja den regionala handeln. I detta 
avseende har västra Afrika inte varit annorlunda. Sporrade av framgången med 
EU och med hjälp av FN bildades Economic Comission for Africa (ECA) med 
bas i Addis Ababa, Etiopien. Tanken med samarbetet, som är tydligt i den hand-
lingsplan, Lagos Plan of Action for Economic Development in Africa som antogs 
1981, är att mellanstatligt samarbete på regional nivå ska främja den regionala 
handeln. Västafrika nämns specifikt som en av fem regioner. För att uppnå detta 
mål föreslogs att ett African Economic Community (AEC) skulle bildas, något 
som blev verklighet 1994 och 1997 höll AEC sitt första sammanträdde i Harare, 
Zimbabwe. (Schraeder 2004:261)

Det råder ingen brist på regionalt samarbete i Afrika, vid slutet av 1980-talet 
fanns det fler än 160 mellanstatliga ekonomiska samarbetsgrupper. Västafrika har 
här en framskjuten position med 32 samarbetsgrupper där det kanske främsta ex-
emplet är Economic Community of West African States (ECOWAS) som bildades 
1975. I samarbetet ingår samtliga de stater som analyserats med undantag för 
Kamerun. Enligt Schraeder (2004:261-262) är rationaliteten bakom dessa regio-
nala ekonomiska samarbeten enkel och tydlig. Genom samarbete finner man 
styrka i antal och, liksom de klassiska handelsteorierna stipulerar, så kan de rela-
tiva fördelarna utnyttjas och bidra till, och detta är viktigt, självförsörjande regio-
nala ekonomier. Självförsörjande innebär självklart inte att handel med stater 
utanför regionen skall upphöra men istället att beroendet av denna skall minska. 

Denna strävan har dock visat sig vara problematisk för de västafrikanska 
länderna och mycket tyder på att det relativt sett mest ekonomiskt utvecklande 
landet, Nigeria, är det som tjänar mest på den regionala handeln. (Schraeder 
2004:263) Det regionala samarbetet kan därmed för vissa stater endast innebära, 
om vi får använda beroendeskolans argument emot den självt, att en ny beroende-
ställning avlöser den gamla. Samtidigt är det klart att, även om det medför vissa 
risker och saker som bör tas i beaktning, är regionalt afrikanskt samarbete en ab-
solut nödvändighet. Den regionala handeln hade, och har fortfarande, en viktig 
roll i Europas utveckling och det är svårt att se hur en generell tillväxt i Västafrika 
är möjlig utan den. 

Även om samarbete pågår på flera nivåer, såsom satsningar på infrastruktur, 
vattenkraft och telekommunikation så är trenden mot regionalism inte total. Ett 
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antal samarbeten och avtal finns mellan västafrikanska länder och den industriali-
serade världen. Under mitten av 1970-talen började USA ge handelsfördelar under 
Generalized System of Preferences (GSP) och från och med 1997 med en avse-
värd ökning i fördelarna för låginkomstländer. År 2000 kom det för de västafri-
kanska staterna relevanta African Growth and Opportunity Act (AGOA) där 48 
länder fick extra fördelar i handeln med USA förutsatt att de mötte vissa krav på 
mänskliga rättigheter. EU och Japan har liksom USA egna GSP program och ut-
över detta har EU särskilda avtal med en rad tidigare kolonier under samlings-
namnet ACP (Africa, Caribbean, Pacific). (Brenton och Ikezuki 2005:55ff) Det 
första ACP avtalet kom 1963 och fick namn efter Kameruns huvudstad Yaoundé 
där mötet hölls. Avtalet gav vissa handelsfördelar och en andra konvention med 
samma namn kom 1969. Det stora steget togs 1975 i Togos huvudstad Lomé då 
det första av tre Lomékonventioner på vardera fem år skrevs under. Avtalet blev 
de facto det största enskilda biståndsprogrammet i världen. 1989 kom den fjärde 
Lomékonventionen som sträckte sig fram till år 2000. (McCormick 1999:226) 
Den senaste konventionen går under namnet Cotonou, Benins huvudstad där kon-
ferensen hölls. (Brenton och Ikezuki 2005:55) Huruvida detta är bra eller dåligt 
för tillväxten i de västafrikanska staternas kan diskuteras men faktum är att de 
rena handelsvinsterna från dessa avtal är små (se appendix tabell 4.1) och verkar 
inte främja handeln nämnvärt. Därmed konkurrerar de dock inte heller med den 
regionala handeln. 

Mot bakgrund av detta och vad som tidigare diskuterats är det intressant att 
se hur den regionala handeln utvecklats sedan självständigheten.  För att kunna 
bedöma detta kan vi analysera statistik över förändringar i importen och exporten 
till övriga Afrika för de aktuella västafrikanska staterna. Tyvärr gör statistiken att 
vi inte på ett effektivt sätt kan se endast till handeln inom Västafrika. Statistiken 
redogörs för i tabell 4.2.1 (import) samt 4.2.2 (export). 

Tabell 4.2.1: Afrikansk import i % av totalt värde i femårsperioder 1975-1999
Land/Period 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999

Mali 25 45 20 - 40

Niger 24 28 22 29 29

Kamerun 6 7 6 9 18

Nigeria 1 1 1 1 4

Benin 9 8 15 7 19

Togo 8 11 10 18 28

Ghana 15 31 23 - 15

Burkina Faso 17 26 25 - 26

Elfenbenskusten 7 12 17 - 20

Senegal 11 16 17 15 14

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook

I tabell 4.2.1 är det tydligt att efter självständigheten kom en väldigt liten del av 
importen till de västafrikanska staterna från andra afrikanska länder, då även med-
räknat länderna i regionen. Endast Mali och Niger kommer nära en fjärdedel me-
dan endast en procent av Nigerias import kom från Afrika. Under 1980-talet 
skedde det små förändringar, även om det vid årtiondets slut var fyra länder vars 
import från Afrika utgjorde femtedel eller mer och sex av de tio länderna ökade 
sin afrikanska import. Utvecklingen under 1990-talet var mer tydlig och åtta av de 
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tio länderna ökade sin afrikanska import mellan perioderna 1985-89 och 1995-99. 
I stort sett samtliga länder utom Ghana, Nigeria och Senegal, vars afrikanska im-
port gått kraftigt neråt i det första fallet och knappt förändrats på 25 år i de två 
senare, importerade länderna omkring en femtedel eller mer från Afrika.          

Tabell 4.2.2: Afrikansk export i % av totalt värde i femårsperioder 1975-1999
Land/Period 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999

Mali 28 39 32 - 85

Niger 22 19 15 19 83

Kamerun 8 8 18 14 10

Nigeria 2 3 5 6 10

Benin 24 22 14 37 17

Togo 8 22 11 19 33

Ghana 2 5 4 - 14

Burkina Faso 43 32 22 16 26

Elfenbenskusten 12 16 15 - 26

Senegal 20 24 20 18 32

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook

Gällande den afrikanska exporten under andra halvan av 1970-talet så var skillna-
derna stora. I tabell 4.2.2 kan vi se att hälften av länderna exporterade en femtedel 
eller mer av sin totala export till övriga Afrika. Burkina Faso hade högst andel 
med 43 procent medan endast 2 procent av den totala exporten från Nigeria och 
Ghana gick till övriga Afrika. Under 1980-talet gick utvecklingen tillbaka något 
och vid årtiondets slut var det endast tre stater som exporterade en femtedel eller
mer till övriga Afrika. Nigeria och Ghana låg fortsatt i botten medan Kamerun 
gick framåt samtidigt som Burkina Fasos afrikanska export nästan sjönk till hälf-
ten. Nästan helt omvänd utveckling blev det under andra halvan av 1990-talet då 
åtta av de tio länderna ökade sin afrikanska export jämfört med andra halvan av 
1980-talet. Sex av länderna exporterade nu mer än en fjärdedel från övriga Afrika 
och i fallen Mali och Niger mer än tre fjärdedelar.   

Ser vi närmre på vilka länder de västafrikanska staterna handlat mest med 
efter självständigheten blir det tydligt att de koloniala banden inte är lätta av 
klippa av. I appendix tabell 3.4 kan vi se att fortfarande under andra halvan av 
1970-talet så gällde det för sju av länderna att mer än en femtedel av importen 
kom från den gamla kolonialmakten. Två av undantagen, Kamerun och Togo kan 
förklaras genom sin koloniala historia (se appendix 1) och de är samtidigt de två 
länder som importerade allra mest från EU 15 området. Det tredje undantaget 
Ghana är inte långt ifrån en femtedel med 17 procent. Intressant är det att se att 
tjugo år senare, under andra halvan av 1990-talet hade samtliga länder minskat sin 
import från de gamla kolonialstaterna och EU 15 området, förutom Ghana vars 
siffror för den senare hade ökat något. Faktum kvarstår dock att importen från EU 
15 området för länderna i Västafrika var mellan 36 (Niger) och 54 procent (Kame-
run). Siffrorna för exporten som gick till de gamla kolonialstaterna och EU 15 
området under andra halvan av 1970-talet var om möjligt ännu högre. Förutom 
undantagen Kamerun och Togo var Ghana och Nigeria de enda länder som ex-
porterade mindre än en fjärdedel till sina gamla kolonialherrar. Endast två länder 
exporterade mer än 50 procent till länder utanför EU 15 området. Tjugo år senare 
hade siffrorna, som vi såg tidigare för importen helt skiftat och endast Ghana hade 
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ökat sin export till den gamla kolonisatören, samtliga andra hade kraftigt minskat 
den.

Regionalismen verkar faktiskt ha fått ett ganska stort genomslag i Västaf-
rika. Utvecklingen går mot att mindre av handeln görs med de gamla kolonialsta-
terna och att mer istället handlas med andra afrikanska länder. Det är dock klart 
att det är lång väg kvar mot en starkt handelsmässigt integrerad region. I interna-
tionell jämförelse för de aktuella länderna är siffrorna mycket låga. Utvecklingen i 
Västafrika kan trots detta ses som ett steg i rätt riktning, mer om detta i den av-
slutande diskussionen. I en afrikansk kontext utgör den handel som de västafri-
kanska länderna bedriver med övriga afrikanska länder en jämförelsevis stor an-
del. Enligt Grant och Agnew (1996:5) utgjorde den intra-afrikanska handeln år 
1991 omkring sex procent av den totala handeln för hela Afrika, siffrorna för de 
västafrikanska länderna är som vi sett i de flesta fall avsevärt högre. Samtidigt är 
det självklart att den afrikanska efterfrågan är begränsad och det är oklart om den 
på kort och medellång sikt kan ersätta efterfrågan från den industrialiserade värl-
den. 

4.3 Försämrade bytesvillkor

För att kunna diskutera förändringar i bytesvillkoren för de västafrikanska län-
derna, och även för den teoretiska anknytningen, är det relevant att först studera 
handelns struktur. Exporten från de aktuella länderna redogjordes för i avsnitt 4.1 
och utvecklingen av världsmarknadspriserna sedan självständigheten för några av 
dessa varor kommer att beröras. Först kommer dock handeln att studeras på en 
mer övergripande klassificeringsnivå, mer specifikt distinktionen mellan industri-
varor och råvaror eller mellan kapitalintensiva och arbetsintensiva varor. Inled-
ningsvis kommer förhållanden och statistik för hela den afrikanska kontinenten att 
behandlas och sedan kommer de västafrikanska länderna mer specifikt att diskute-
ras. 

En studie av Grant och Agnew (1996) som behandlar handeln för hela den 
afrikanska kontinenten mellan 1960 och 1992 identifierar hur det i början av 
1970-talet skedde en förskjutning i den afrikanska importen mot industrivaror. 
Från att under 1960-talet ha legat kring 20 procent av det totala importvärdet steg 
den kraftigt för att under 70- och 80-talen ligga kring två tredjedelar av det totala 
importvärdet. Gällande den afrikanska exporten har exporten av industrivaror för 
Afrika legat stadigt kring tio procent av det totala värdet mellan 1960-1991. Ex-
porten av råvaror är den överlägset största, men den har minskat från 90 procent 
av det totala värdet 1960 till strax över 70 procent i början av 1990-talet. Stämmer 
beroendeskolans teorier är denna förändring i handelsstrukturen potentiellt skadlig 
för de afrikanska länderna. Detta är slutsatsen som Grant och Agnew (1996:733-
734) drar. De ser hur länderna har ökat sin import av industrivaror kraftigt utan att 
på samma sätt ha lyckats att öka exporten av densamma och därför är de nu mer 
sårbara för förändringar i bytesvillkor mellan råvaror och industrivaror. En studie 
genomförd av IMF (Cashin och Pattillio 2000) för perioden 1960-1996 som har 
analyserat dels hur stora förändringarna i bytesvillkor varit för olika afrikanska 
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länder, dels hur långlivade dessa chocker varit, pekar på hur vanliga prischocker 
är i de afrikanska länderna. För de västafrikanska länderna rör det sig om en tred-
jedels chans att den årliga förändringen i landets bytesvillkor skall vara mellan 7 
procent (Mali) och 23 procent (Togo).

Ser vi specifikt till de västafrikanska länderna ser vi att i slutet av 1990-talet 
var den struktur som Grant och Agnew identifierar i Afrika absolut identifierbar i 
regionen. I tabell 4.3.1 kan vi se en ganska grov översikt över förhållandet mellan 
industrivaror och råvaror. För endast tre av länderna utgör jordbruksprodukter en 
större andel av importen än exporten. För Nigeria är förklaringen, återigen, dess 
oljeexport som inte räknas till jordbruksproduktionen, men inte heller till industri-
varor. Nigers udda exportmönster har berörts och i fallet Senegal är det landets 
produktion av kemikalier som förskjuter bilden något. Vad som är viktigt att ha i 
åtanke, och som diskuterades i avsnitt 4.1, är att även i det fall där det rör sig om 
bearbetade varor eller industrivaror är denna ofta fortfarande ganska okomplice-
rad. De västafrikanska staterna uppvisar således samma handelsstruktur som öv-
riga Afrika.

Tabell 4.3.1 Jordbruksprodukternas andel i % av 
total import resp. export, 1998

Land Import Export

Mali 18,8 91

Niger 32,8 18,1

Kamerun 12,7 40

Nigeria 19,1 0,4

Benin 21,4 50,3

Togo 11,3 29

Ghana 10 49,7

Burkina Faso - -

Elfenbenskusten 17,7 49,7

Senegal 27,4 7,3

*Statistiken för importen är baserad på mat och dryck. Sifforna för Mali, 
Kamerun och Elfenbenskusten är från 1996 

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations In-

ternational Trade Statistics Yearbook

Som vi såg i avsnitt 4.1 var några av de viktigaste exportprodukterna för de väst-
afrikanska länderna råolja, bomull, kaffe samt kakao. Det är relevant att göra en 
åtskillnad här mellan råolja och övriga råvaror i fråga om prisutveckling. Lite mer 
om detta senare men först ska prisutvecklingen för två av råvarorna, först kaffe 
sedan bomull, undersökas. Kaffe är historiskt sett den, efter råolja, mest handlade 
varan. Vad som är viktigt att veta är att det finns två sorters kaffebönor med delvis 
olika prisutveckling. Först Arabica, som odlas i Latinamerika och nordöstra Af-
rika och står för två tredjedelar av världsproduktionen, sedan Robusta som är den 
böna som odlas i Västafrika. Kaffepriset är väldigt fluktuerande och under 90-talet 
varierade priset på Robusta mellan $ 0,82 per kg (juni 1992) och $ 4,03 per kg 
(september 1994). Sett från 1960 och framåt var prisutvecklingen gynnsam fram 
till mitten av 1970-talet då priset per kg var uppe i cirka $ 9, upp från strax över $ 
2 1960. Trenden sedan 1975 har varit fallande och sedan 1989 har priset varit un-
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der 1960 års nivå. (Baffes et al 2005:297ff) Gällande bomull var den genomsnitt-
liga prisnivån mellan 1960 och 1984 2,62 $ per kg och priset föll i genomsnitt 
med 0,2 procent årligen. Mellan 1984 och 1986 föll priset per kg från $ 2,45 till $ 
1,27 och sedan dess har den genomsnittliga prisnivån varit $ 1,49 per kg och pri-
set har fallit med i genomsnitt 0,9 procent årligen. (Baffes 2005:261)

Grant och Agnew (1996:741) slår fast att under 1970- och 1980-talen för-
sämrades bytesvillkoren för de afrikanska länderna, en trend som fortsatte under 
1990-talet. Ser vi till prisnivån på jordbruksprodukter så sjönk dessa för utveck-
lingsländerna med 22,7 procent under 1980-talet och med 15,2 procent under 
1990-talet. (Aksoy 2005a:23) Detta var dock inte samtliga länder som drabbades. 
En rapport från Economic Commission for Africa (ECA 1997) skriver att export-
intäkterna för de Afrikanska länderna under 1996 ökade med 8,7 procent där en 
ökning på 4,7 procent för deras varor bidrog till det goda resultatet. Detta bidrog i 
sin tur till att bytesvillkoren för de afrikanska länderna totalt sett förbättrades med 
4,6 procent. Vad detta döljer är att det finns en stor klyfta mellan de oljeexporte-
rande länderna och de övriga, råvaruexporterande länderna. Medan de tidigare 
upplevde en ökning i exportintäkter på 23,3 procent drabbades den senare av en 
nedgång på 5 procent. De oljeexporterande länderna upplevde en förbättring av 
sina bytesvillkor på 18,9 procent men som vi sett är den långsiktiga trenden för de 
råvaruproducerande länderna mera negativ.

Som en följd av den ökade importen av industrivaror och fallande världs-
marknadspriser på många av de råvaror som produceras i regionen har de afri-
kanska länderna sett sina bytesvillkor försämras under de senaste 40 åren. De län-
der med betydande oljeexport har dock klarat sig bättre än övriga råvaruexporte-
rande länder, i Västafrika gäller detta för Nigeria, och till viss del Kamerun och 
Senegal. I jämförelse med övriga Afrika verkar de Västafrikanska länderna inte 
hellre skilja sig betydligt i förändringar i bytesvillkoren. 

4.4. Sammanfattande diskussion

Frågan är om de förändringar som kolonialismen förde med sig fortfarande gjorde 
sig gällande efter självständigheten eller om de försvunnit. I kapitel 3 framkom 
det att den handelsstruktur som växte fram under kolonialismen hade fört med sig 
kroniska bytesunderskott från och med 1925 men samtidigt hade perioden 1890 
till 1930 varit en av tillväxt för regionen, även om det hävdas att denna tillväxt 
hade rötterna i den legitima handeln under 1800-talet och inte nödvändigtvis i det 
koloniala systemet. Handeln var ensidig med ett fåtal dominerande råvaror men 
samtidigt hade den varit det så sedan långt tillbaka. En allt större del av handeln 
bedrevs med England och Frankrike men det är tveksamt att detta skedde på den 
regionala handelns bekostnad, snarare stimulerades den. De västafrikanska produ-
centerna och exportörerna var beroende av bytesvillkoren i sin handel och dessa 
påverkades kraftigt under kolonialismen av externa faktorer utanför deras kon-
troll. Den typ av varor som producerades gjorde att det enda försvar mot fallande 
inkomster som fanns var extensiv produktionshöjning, inte en intensifiering av 
densamma. 
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Bytesunderskott har även efter självständigheten varit ett stort problem för 
sju av de tio länderna. Endast Nigeria, Elfenbenskusten, och från slutet av 1980-
talet även Kamerun, har klarat av att exportera mer än de importerar. Tillväxten 
efter självständigheten har inte berörts tidigare i exakta tal men som vi kommer se 
senare i tabell 6.1 kan vi se att 1994 hade faktiskt hälften av länderna en lägre 
BNP per capita nivå än de haft 30 år tidigare. Kamerun, Nigeria och Togo är de 
länder som haft störst tillväxt och där BNP per capita 1994 var omkring 30 pro-
cent högre än 1964. 

Gällande den ensidiga handeln var denna fortfarande väldigt tydlig under 
första delen av 1970-talet. I hälften av länderna, Benin, Elfenbenskusten, Ghana, 
Kamerun och Togo, dominerade kaffe- och kakaoexporten. Handeln var fortfa-
rande under slutet av 1990-talet ensidig och bestod till stor del av arbetsintensiva 
råvaror. Kakaon var fortfarande betydelsefull i Ghana, Elfenbenskusten och till 
viss del Kamerun. Bomull var största exportvaran i Benin, Mali och Togo. Två 
nämnvärda länder är dock Nigeria och Kamerun som hade en stor export av råolja 
som är en potentiell kassako. En förändring i de koloniala handelsmönstren verkar 
därmed inte ha infunnit sig. Den regionala handeln har ökat vilket inte minst bero-
endeteoretikerna skulle se som positivt. Regionalt samarbete och integration får 
ses som positivt men vad som bör påpekas är att det i störst utsträckning länderna 
med liten export som handlar med varandra medan det är tre av de fyra största 
exportländerna, Nigeria, Kamerun och Ghana, som handlar mest med länder utan-
för Afrika. Undantaget är Elfenbenskusten som exporterar omkring en fjärdedel 
av sina varor till Afrika.

Gällande bytesvillkoren är det intressant att se hur de västafrikanska län-
derna har en handelsstruktur med hög importandel av industrivaror och hög ex-
portandel av råvaror. Det var en tydlig trend i hela Afrika kring 1970 inträffade 
det en förskjutning i den afrikanska importen mot industrivaror. Från att under 
1960-talet ha legat kring 20 procent av det totala importvärdet steg den kraftigt för 
att under 70- och 80-talen ligga kring två tredjedelar av det totala importvärdet. 
Detta gör att länderna är mer sårbara för förändringar i bytesvillkor mellan råvaror 
och industrivaror och det finns tecken på att bytesvillkoren försämrats. De västaf-
rikanska exportörerna var fortsatt beroende av ett högt världsmarknadspris på det 
fåtal varor de exporterade, men tyvärr var snarare det motsatta verklighet. 

Mycket av den struktur som grundlades under kolonialismen finns således 
fortfarande kvar i Västafrika. Den regionala handeln har ökat sedan självständig-
heten, men i övrigt är mycket sig likt för de aspekter som undersökts. De hinder 
för tillväxt genom handel som fanns under kolonialismen kan därför anses vara 
gällande. Västafrika exporterar ett fåtal enkla, arbetsintensiva råvaror och är bero-
ende av ett högt världsmarknadspris. I det avslutande kapitlet kommer den rå-
dande handelsstrukturens påverkan på Västafrikas möjligheter att uppnå tillväxt 
att diskuteras, likaså kolonialismens roll i skapandet av denna struktur. 
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5 Avslutande diskussion

Det är kanske värt att upprepa den inledande frågeställningen innan den avslu-
tande diskussionen påbörjas. Denna var tvådelad och ställde frågorna:

1) Hur förändrade kolonialismen den västafrikanska handeln?
2) Hur har dessa förändringar påverkat regionens förutsättningar för eko-
nomisk tillväxt?

Som skrevs i inledningen var den tes som prövats i analysen att kolonialismen var 
sammankopplad med tre aspekter, en ensidig handel, avsaknad av regional handel 
samt försämrade bytesvillkor, som skapade en ogynnsam handelsstruktur i Västaf-
rika. Dessa tre aspekter kommer nu att diskuteras och liksom i analysen kommer 
dessa att behandlas någorlunda separat. Därefter kommer diskussionen kring 
dessa tre aspekter att sammanfattas och ge svar på den första delfrågan. En vidare 
påbyggnad på denna diskussion kommer i sin tur att besvara den andra delfrågan. 
Avslutningsvis kommer en sammanfattning av analysen.

5.1 Diskussion kring de tre aspekterna

Ensidig handel
Att identifiera en tydlig struktur för hela kolonialismen är svårt, olika varor varie-
rade i betydelse men vi kan se en klar utveckling. Under årtiondena innan koloni-
alismens genombrott bestod exporten uteslutande av råvaror där vegetabiliska 
oljor, från jordnötter och palmprodukter, var den största enskilda varan. Troligtvis 
var det konkurrensen från andra länder och från de nya fyndigheterna av råolja, i 
bl.a. Amerika, som gjorde att dessa varor från sekelskiftet 1900 successivt mins-
kade i betydelse. Exporten var dock betydande fram till omkring 1930. Istället tog 
kaffe och kakao över och blev de viktigaste exportvarorna. Det är tydligt att ex-
porten dominerades av enskilda råvaror även under kolonialismen och att det 
skedde en övergång från jordnötter och palmprodukter till kaffe och kakao. Det är 
dock viktigt att notera att denna råvarucentrerade export hade funnits redan innan 
kolonialismens intåg och att handel med denna typ av varor länge hade bedrivits 
med Europa. De afrikanska exportörerna var vana vid att handla med Europa och 
att anpassa sig efter den europeiska efterfrågan. När efterfrågan på vegetabiliska 
oljor sjönk är det troligt att de började producera kaffe och kakao istället. Att det 
var västafrikanerna själva som ändrade produktionen är troligt då regionen i stor 
utsträckning var, kanske just på grund av denna anpassningsbarhet, förskonad från 
det våld och tvång som förekom i många andra kolonier. Dessutom var det, som 
diskuterats, rationellt att producera exempelvis kakao eftersom arbetskraften 
kunde användas, längre in i torrperioden och därmed, effektivare.

Fortsätter vi till perioden 1970-74, ungefär tio, femton år efter självständig-
heten, så var kaffe- och kakaoexporten fortfarande dominerande i fem av de nio 
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länderna som undersökts under denna punkt. Av övriga länderna hade Nigerias 
export av råolja exploderat, den produkt som ett halvt sekel tidigare hade konkur-
rerat ut dess export av vegetabiliska oljor, och den var nu den överlägset domine-
rande exportvaran. Bomull och boskap dominerade i Mali, jordnötter och malm i 
Niger. För samtliga länder utom Senegal, där vegetabiliska oljor fortfarande var 
den största exportvaran med 14 procent av det totala värdet, fanns det en tydlig 
dominans av en eller ett fåtal varor. De varor som exporterades var dock för 
samtliga länder nästan uteslutande råvaror. 

Ser vi till dagens Västafrika, eller närmre bestämt perioden 1995-99, är ex-
porten fortfarande ensidig. Den andel som den största exportvaran, eller varu-
gruppen, utgör i varje enskilt land är ej lägre än en fjärdedel av den totala expor-
ten. Togo vars export till 24 procent består av bomull är det land där en vara eller 
varugrupp är minst dominerande. I andra änden av skalan hittar vi Nigeria där 
råoljan stod för 97 procent av det totala exportvärdet. Gällande enskilda varors 
dominans så var den största varans andel av den totala exporten lägre för fem av 
länderna 1995-99 jämfört med 1970-74 men samtidigt var den högre för fyra av 
dem. Förändringar hade alltså förekommit men det är omöjligt att säga om han-
deln i detta avseende var mer eller mindre ensidig. Kaffeexporten hade nästan helt 
försvunnit från Västafrika, den fanns endast kvar i större omfattning i Elfenbens-
kusten (9 procent) och Kamerun (7 procent). Kakaoexporten hade även den mins-
kat men var fortfarande dominerande i Ghana (40 procent) och Elfenbenskusten 
(35 procent). Denna nedgång i kakaoexporten är förståelig med tanke på de be-
gräsningar som kakaoodlingen medför. Den minskade kaffeexporten kan möjligt-
vis förklaras med det fallande världsmarknadspriset på kaffe. Även om världs-
marknadspriset på bomull även det fallit har den varan tagit över rollen som den 
största exportvaran i två gamla kaffe- och kakaoexporterande länder, Benin och 
Togo, samt i Mali. Kamerun, och till viss del även Senegal, har gått samma väg 
som Nigeria och exporterar råolja. Rationaliteten bakom detta behöver inte dis-
kuteras, antingen har man olja eller så har man det inte och har man den så finns 
det pengar att tjäna. 

För att återgå till frågeställningen i inledningen, den västafrikanska exporten 
är idag väldigt ensidig och centrerad kring råvaror, men det är oklart om denna 
struktur är ett resultat av kolonialismen. Studerar vi handeln utifrån typ av 
vara/varor samt dess dominans verkar det inte som att kolonialismen på något 
grundläggande sätt förändrade en redan rådande struktur utan istället skedde för-
ändringarna inom densamma. Nya råvaror avlöste gamla och visserligen kan vi 
spåra råvaruhandeln längre bakåt i regionens historia men samtidigt bestod Sveri-
ges export under 1800-talet av råvaror såsom trä, spannmål och malm. De flesta 
länder börjar som råvaruexportörer, svårigheten är att gå över till att exportera 
industrivaror och snarare verkar det som de västafrikanska länderna inte tagit 
detta nästa steg mot industrialisering. Varför de inte gjorde detta kräver en grund-
ligare analys än denna uppsats erbjuder men Nurkse skulle kanske hävda att den 
europeiska efterfrågan inte var tillräckligt stor på den typ av varor som producera-
des i regionen och Prebisch att bytesförhållandena arbetar mot Västafrika. Det 
senare påståendet kommer att diskuteras nedan, men intressant är att båda för-
klaringarna bygger på att det var den typ av varor som Västafrika producerade 
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som inverkade negativt. Detta är intressant och faktum är att idag är skyddet i den 
industrialiserade världen mot den typ av tropiska produkter som exporteras från 
Västafrika svagt och tullarna är låga. Delvis beror det på att produktionen i stort 
sett endast är möjlig i de tropiska områden, men även att efterfrågan på varor så-
som kaffe, kakao och vegetabiliska oljor är begränsade. (Brenton och Ikezuki 
2005:59-64)

Liberala teoretiker skulle kanske invända med att det handlas för lite i Väst-
afrika och att med mer handel skulle tillväxten ta fart, så länge de använder sina 
relativa fördelar och producerar vad de är bra på. Frågan är då om de kan expan-
dera sin export utan att förändra dess struktur. Troligt är att länderna måste produ-
cera andra typer av varor, då efterfrågan på den typ av varor som produceras för 
närvarande är för låg, eller så är de inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att ta 
fler marknadsandelar. Frågan om det handlas för lite och diskussionen kring bero-
endeskolan och frågan om det finns ett beroende kommer att diskuteras nedan 
men först de två andra aspekterna.

Avsaknad av regional handel
Västafrika har en lång historia av långväga handel och det är intressant att göra 
kopplingen till Nurkses teori om extern, eller europeisk, efterfrågan som en avgö-
rande faktor. Handelns första guldålder i regionen, mellan 1250 och 1600, var ett 
resultat av ökad europeisk efterfrågan. Även nästa expansion som började under 
andra halvan av 1800-talet, men tog fart i början på 1900-talet med kolonialis-
mens konsolidering, var ett resultat av, inte nödvändigtvis ökad europeisk efter-
frågan men en ökad tillgänglighet för de västafrikanska exportörerna till denna 
marknad. Mer om detta under diskussionen om bytesvillkoren men vad som vik-
tigt när vi diskuterar avsaknaden av regional handel är om detta var något som 
påtvingades Västafrika av kolonialmakterna eller var avsaknaden av regional är en 
naturlig följd av en otillräcklig regional efterfrågan. Först kommer dock frågan 
om det verkligen, under kolonialismen rådde en avsaknad av regional handel och 
om denna i så fall fortfarande gör sig påmind.

Det är intressant att se att redan tidigt under den koloniala perioden, mellan 
1900 och 1930, gick en väldigt stor andel av den västafrikanska handeln till de 
båda kolonialmakterna, England och Frankrike. Visserligen var fransmännen iv-
riga att beskydda den egna handeln och införde vissa handelsrestrektioner, men 
England praktiserade fram till 1930-talets depression en frihandelspolitik och det 
var även först vid denna tidpunkt som den franska protektionismen gjorde sig 
gällande på allvar. Handeln var således förhållandevis fri och tvång förekom i 
liten utsträckning, varför handlades då en allt mindre andel av de västafrikanska 
varorna regionalt? Det sannolika svaret är att det var just den ökade tillgänglighe-
ten till den europeiska marknaden som var skillnaden. Anledningen till att den 
regionala handelns andel minskade var inte resultatet av en faktisk minskning utan 
på grund av att handeln med Europa ökade så kraftigt, mellan 1906 och 1959 
cirka femton gånger. Att den regionala handelns andel inte minskade kraftigare 
tyder snarare på att denna, kanske som en följd av stimulans av den ökade handeln 
med Europa, ökade i omfattning. Det var således inte frågan om en omfattande 
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förändring i den västafrikanska handelns struktur utan mer troligt att kolonialis-
men möjliggjorde en ökad handel med främst Europa men även regionalt. 

Efter självständigheten har den regionala handelns andel ökat i Västafrika. 
Mellan 1975-79 och 1995-99 har både den regionala importen och exporten ökat 
för de flesta av de tio länder som undersökts. Utvecklingen har dock inte entydigt 
gått mot en ökad regional handel. Sedan självständigheten har det förekommit två 
former av samarbete som försöker främja den västafrikanska handeln men i denna 
strävan kan de sägas dra åt olika håll. På en sida har vi det regionala samarbetet 
inom ECA och AEC men kanske främst ECOWAS som grundades 1975, på andra 
sidan har vi de handelsfördelar med Europa och USA som ges genom GSP, 
AGOA och kanske främst genom ACP samarbetet. Vinsterna från den andra for-
men av avtal är dock små (se appendix tabell 4.1), detta beror på att de industriali-
serade länderna ofta exkluderat de mest skyddade produkterna, de som erbjuder 
de största potentiella vinsterna för utvecklingsländerna. Även om handeln med 
OECD har ökat för samtliga västafrikanska länder verkar det inte som om denna 
handel, och därmed de avtal som främjar den, är tillräcklig för att skapa tillväxt 
(se tabell 5.2.1 nedan). En bidragande faktor är att många av de tropiska produkter 
som idag produceras i Västafrika inte är belagda med tullar och några eventuella 
konkurrensfördelar gentemot andra producenter är därför inte möjliga. (Brenton 
och Ikezuki 2005:55-57) Samtidigt har det regionala samarbetet lett till att en 
ökad andel av handeln sker regionalt. Problemet är således inte bara att den afri-
kanska efterfrågan är för låg och att den industrialiserade världen, där potentialen 
till vinster skulle finnas, är skyddat av handelshinder. Än en gång, den typ av va-
ror som produceras i Västafrika har begränsad efterfrågan även i Europa och pro-
blemet är därför inte vilka länder man handlar med utan vad man handlar med. 
Lösningen blir därför inte att handla mer regionalt även om detta, liksom en ökad 
handel med Europa, vore positivt om man kunde ägna sig åt en mer lönsam pro-
duktion och export.   

Lösningen blir istället att differentiera sin produktion och att ägna sig åt 
export av varor med större lönsamhet och där en produktionshöjning är möjlig. 
Detta kräver på sikt en övergång från en råvarubaserad produktion till en industri-
varuproduktion, en industrialisering. Den är samtidigt även troligt att denna måste 
föregås av en effektivisering av jordbrukssektorn, något som kräver en förändrad 
produktion. Dock, skall denna nya typ av jordbruksproduktion kunna exporteras 
krävs det troligen lägre tullar och mindre producentstöd i den industrialiserade 
världen.

Försämrade bytesförhållanden
Den tredje och sista aspekten är kanske den svåraste att bedöma. Tar vi vår ut-
gångspunkt i den teoretiska diskussionen stämmer det att Västafrika innan, under 
och efter kolonialismen ägnat sig åt en arbetsintensiv råvaruproduktion. Trots att 
detta varit sanning för hela den analyserade perioden har bytesförhållandena inte 
alltid varit ogynnsamma för Västafrika. Det finns grovt räknat tre identifierbara 
perioder där bytesförhållandena varit fördelaktiga för regionen, första halvan av 
1800-talet, mer vissa avbrott mellan 1900 och 1930 samt från 1945 till slutet av 
1950-talet. Dessa goda tider var i stor utsträckning resultatet av exogena föränd-
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ringar. Först den industriella revolutionen som sänkte produktionskostnaderna för 
industrivaror i Europa medan ökad efterfrågan varit anledningen till de fördelak-
tiga förändringarna under de två senare perioderna. På samma sätt styrde exogena 
faktorer när det var dåliga tider. De båda världskrigen och depressionen slog hårt 
mot de västafrikanska exportörerna medan förbättrade kommunikationer och där-
med billigare transporter var ett tveeggat svärd. Samtidigt som transportkostna-
derna för exporten till Europa sjönk och gjorde exempelvis öppnandet av Suezka-
nalen 1869 att konkurrensen från producenter i Australien och Indien ökade.

Finns det en lärdom att dra i det här fallet så är det att Västafrika har varit 
väldigt beroende av externa faktorer för vinsterna av handeln. Detta är ganska 
självklart med tanke på produktionen. Genom att exportera ett begränsat antal 
varor blir inkomsterna från handeln väldigt beroende av priset på dessa varor, 
något som visar sig inte minst i de kraftiga snabba förändringar i bytesförhållan-
den som kännetecknar regionen och övriga Afrika för den delen.

5.2 Diskussion kring tillväxt i Västafrika

Med bakgrund av den ovan förda diskussionen finns det fog för att hävda att ko-
lonialismen inte förde med sig en ogynnsam handelsstruktur, den fanns redan där 
och skall kolonialismen kritiseras bör detta snarare vara för att den misslyckades 
med att, eller snarare att den inte försökte, förändra strukturen. En finns alltid en 
fara i att hänge sig åt kontrafaktiska resonemang, när vi diskuterar kolonialismen 
och dess verkningar i Västafrika kan vi omöjligt veta om regionen haft en mindre 
ensidig eller mer utvecklad regional handel om kolonialismen inte varit ett 
faktum. Dylika resonemang bör därför föras med yttersta försiktighet och mer 
kraft bör läggas på att mäta de faktiska förändringarna. Den ensidiga handeln 
fanns redan innan kolonialismen och de förändringar som skett har endast varit att 
nya råvaror har ersatt gamla som dominerande exportvaror. Det kan dock 
argumenteras att kolonialismen befäste och fördjupade detta negativa 
produktions- och exportsmönster. Ett argument är att den kraftigt ökade handeln 
under kolonialismen faktiskt ledde till ett ökat beroende eftersom fler drogs in i 
detta negativa produktions- och exportmönster. Som vi har sett är det dock svårt 
att prata om ett beroende med anknytning till handel då denna trots allt än idag är 
begränsad, att handelsstrukturen utgör ett hinder för tillväxt är dock väldigt troligt. 
Det fanns inte heller någon avsaknad av regional handel, den ökade europeiska 
handeln stimulerade snarare den regionala handeln och bytesförhållandena hänger 
samman med den typ av varor som produceras och kan inte ses som en kolonial 
kvarleva då produktionsmönstret per definition inte är kolonialt. 

Men om det nu inte är kolonialismen är grunden till tillväxtproblemen i 
Västafrika, var ligger då förklaringen till dessa? Detta kommer nu att diskuteras 
med bakgrund av teorierna som berördes i inledningen. Först ut är den liberala 
synen, sedan den beroendeteoretiska och avslutningsvis den alternativa synen.
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De klassiska och neo-klassiska skolorna
Den självklara förklaringen till den dåliga västafrikanska tillväxten enligt denna 
syn är att det handlas för lite. Den koloniala perioden skulle således vara positiv 
då den faktiskt ökade handeln avsevärt i regionen. Med tanke på de siffror vi såg i 
tabell 4.2 är en otillräcklig handel ett relevant argument. För endast tre av de tio 
länderna uppgick exporten till mer än fem procent av BNP år 1997. Handeln är 
alltså mycket begränsad men samtidigt finns det ytterligare ett sätt att se på pro-
blemet. Mellan 1964 och 1994 har exporten, bara till OECD, ökat kraftigt för 
samtliga länder. Handeln har således faktiskt ökat kraftigt även sedan självstän-
digheten och om nu handeln har den potential som den liberala synen ser borde 
denna ökning ha medfört, åtminstone en liten ökning av BNP per capita nivån. 
Som vi ser i tabell 5.2.1 har detta inte varit fallet.  

Tabell 5.2.1 Nivån på export och BNP 1994 
(1964=100) 
Land Exporten till OECD BNP per capita

Mali 2436 96

Nigeria 1639 129

Kamerun 878 137

Burkina Faso 814 112

Elfenbenskusten 744 90

Benin 571 89

Niger 408 87

Ghana 405 108

Togo 351 130

Senegal 239 93

Källa: Siffror beräknade ur Rodrik (1999:48,54)

Faktum är att trots en ökning av handeln så var BNP per capita nivån lägre i hälf-
ten av länderna 1994 jämfört med 30 år tidigare! Visserligen var två av länderna 
som upplevt en viss tillväxt två av dem som handlade mest, och som hade bytes-
överskott, nämligen Nigeria och Kamerun. Samtidigt hade Elfenbenskusten, det 
land som exporterade mest sett till BNP och hade en positiv bytesbalans, en BNP 
per capita som endast var nio tiondelar av nivån 30 år tidigare. Att handeln i sig 
självt skulle vara positivt för tillväxten eller automatiskt medföra tillväxt stämmer 
således inte. Visst har den potential men det krävs ytterligare problematisering av 
handeln för att förstå dess roll för tillväxten i regionen. 

Beroendeskolan, världssystemteorin och strukturalisterna
Dessa teorier för fram en del relevanta synpunkter. Att en minskad handel med 
den industrialiserade världen och en ökad regional handel skulle var den enda 
lösningen är dock svårt att se. Den regionala handeln har ökat men BNP tillväxten 
är fortfarande låg, eller negativ, som vi sett. Ett argument kan vara att det måste 
handlas ännu mer lokalt men vi ser att länder som Mali och Niger, som är de två 
länder som handlar mest regionalt (85 respektive 83 procent av exporten 1995-99) 
är två av de länder som hade en lägre BNP per capita nivå. Kamerun och Nigeria, 
som presterade bättre än övriga länder i fråga om BNP tillväxt (med undantag för 
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Togo) är de två länder som handlar allra minst regionalt. Frågetecken kan även 
höjas kring den afrikanska marknadens potential. Den ogynnsamma handels-
strukturen är alltså inte en direkt följd av kolonialismen men den medförde åtmin-
stone en negativ sak för Västafrika och det var de kroniska bytesunderskott som 
blev regeln från 1925 och absolut gjort sig påminda efter självständigheten för 
samtliga länder utom Nigeria, Kamerun och Elfenbenskusten. 

Att problemet ligger i typen av produktion och export är däremot väldigt 
troligt. Även om det inte är ett resultat av kolonialismen så är den typ av arbets-
intensiv råvaruproduktion som förekommer i Västafrika negativ för tillväxten. De 
tropiska produkter, jordnötter, palmprodukter, kaffe och kakao, som historiskt har 
producerats har begränsad efterfrågan och Nurkse har en poäng i efterfrågans be-
tydelse. En långsiktig tillväxt baserad på denna typ av varor verkar inte möjlig och 
inte heller de nya råvaror, främst bomull som ökat i betydelse sedan självständig-
heten har någon större tillväxtpotential. Även om det sker en produktionshöjning, 
som hittills inte har infunnit sig, är efterfrågan fortfarande begränsad. Den cen-
trala delen av problemet är den typ av produktion som förekommer i Västafrika, 
lösningen verkar däremot inte vara så enkel som mer handel eller mer lokal han-
del och en utestängning från den industrialiserade världen. Visserligen kan inte 
kolonialismen och handeln sägas ha skapat ett ”beroende” men som kommer att 
diskuteras kan mer nyliga förändringar i den industrialiserade världen ha påverkat 
förutsättningarna för tillväxten i Västafrika.

Den alternativa synen
Den alternativa synens betoning av de interna faktorerna är ytterst relevant. Vis-
serligen kan den låga internationella efterfrågan efter de västafrikanska varorna 
vara en relevant del av problemet men det är inte ett konstruktivt fynd om vi vill 
öka tillväxten. Trots att det inte alltid är självklart så borde det åtminstone i detta 
fall vara så att efterfrågan är given och borde styra utbudet och inte tvärtom. De 
västafrikanska länderna måste helt enkelt producera och exportera andra varor 
men som Kravis påpekade är det just detta som är problemet, länderna har inte 
visat sig ha förmågan att ställa om produktionen till en mer lönsam sådan. De har 
inte haft förmågan att skifta till en industrivaruproduktion, eller kanske som ett 
första steg en jordburksproduktion med större potential för produktionshöjning 
och lönsamhet. Frågan är då vad detta beror på, den alternativa synen skulle hävda 
att det beror på interna faktorer, att de institutionella förutsättningarna saknas helt 
enkelt. 

Kan vi dock helt avfärda den globala handelspolitikens inflytande på situa-
tionen i Västafrika? Den finns två sätt på hur vi kan se utvecklingen av handels-
skydd i den industrialiserade världen beroende på hur långt bakåt i tiden vi rör 
oss. Jämför vi dagens skydd med det på 1960-talet har det skett en kraftig ökning 
men över de senaste 20 åren har det skett en minskning. Samarbetet i GATT har 
visserligen medfört sänkta tullar men det har även givit medlemsländerna möjlig-
heten att välja vilka exportvaror som skall omfattas av avtal om tullsänkningar. 
Följden har blivit att de industrialiserade länderna börjat skydda deras jordbruks-
sektorer. I tabell 4.2 i appendix ser vi hur producentstödet, både gränsskydd så-
som tullar och kvoter men även direkt stöd, för jordbruksprodukter minskat i 
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OECD som helhet. Sett över de fem senaste åren har skyddet dock ökat något. 
Detta är ett resultat av att världsmarknadspriserna sjönk och att den minskade 
skillnaden mot det inhemska priset medförde ett ökat direkt stöd till producen-
terna, då detta i regel är knutet till nivån på världsmarknadspriset. (Aksoy 
2005b:40-41) Som Aksoy och Beghin (2005:1) påpekar har handelshindren för 
industrivaror stått för större delen av minskningen i handelshinder medan han-
delshindren för jordbruksprodukter är fortsatt starka. Ser vi till handelshinderna 
verkar det som chanserna för länderna i Västafrika, och för den delen andra ut-
vecklingsländer, att konkurrera med den industrialiserade världen på marknaden 
för jordbruksprodukter har minskat sedan självständigheten. Handelshinderna kan 
således bidra till att hindra skapandet av en effektivare jordbrukssektor som ge-
nom produktivitetshöjningar kan frigöra arbetskraft för industriproduktion och 
öka inkomsterna för arbetarna och därmed skapa en ökad inhemsk efterfrågan.  

Det är inte troligt att handeln, genom ett beroende, utgjort, eller fortfarande 
utgör ett hinder för tillväxten med tanke på dess begränsade omfattning. Det är 
däremot inte heller troligt att handeln idag har en potential att föra med sig tillväxt 
eller kan bidra till början på en industrialiseringsprocess. En dylik process kräver 
en institutionell omdaning och beror på interna förhållandena och institutioner och 
deras förmåga att främja denna process. Samtidigt kan vi inte avskriva de externa 
hinder som finns för tillväxt, även om de är av ett senare ursprung än kolonialis-
men. Tyvärr har de Västafrikanska länderna inte haft förmågan att förändra det 
negativa produktions- och exportmönster som varit gällande sedan pre-kolonial 
tid i Västafrika. Handeln kan i framtiden komma att bidra till den ekonomiska 
tillväxten men det krävs förändringar, både i de inhemska strukturerna och möj-
ligtvis även i det internationella handelssystemets regler.   

5.3 Sammanfattning

Kolonialismen förde med sig en rad förändringar för den västafrikanska handeln 
som ökade mycket kraftigt, speciellt handeln med Europa, och kom att omfatta en 
allt större del av regionen. Självhushållningen fick från 1930-talet gradvis stå till-
baka för den marknadsinriktade produktionen och exporten, även om den aldrig 
under kolonialismen, eller kanske därefter för den delen, förlorade sin ställning 
som det dominerande produktionsmönstret. Gällande de tre aspekterna kan inte 
kolonialismen anses vara grunden, även om den inte förändrade utan snarare för-
djupade strukturen, för någon av dessa. Den ensidiga handeln var endast en fort-
sättning av det exportmönster med råvaror som funnits sedan pre-kolonial tid. Nya 
råvaror avlöste gamla som dominerande under kolonialismen och detsamma har 
varit fallet under det snart halva århundradet efter kolonialismen. Det rådde aldrig 
någon avsaknad av regional handel under kolonialismen utan den fortsatte istället 
öka i skuggan av den kraftigt ökande handeln med Europa. Efter självständigheten 
har den regionala handelns andel ökat något men detta kan inte ses som en reak-
tion på att kolonialismen förvanskat den regionala handeln, snarare är det ett 
tecken på den begräsning i efterfrågan på tropiska produkter som finns globalt. 
Att bytesförhållandena försämrats för de västafrikanska länderna verkar vara sant 
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men under kolonialismen var dessa periodvis fördelaktiga för regionen. Problemet 
är istället det fallande världsmarknadspriset på de varor som produceras och 
exporteras.

Handeln har i dess nuvarande struktur mycket liten potential att medföra 
ekonomisk tillväxt i Västafrika. För de flesta av de västafrikanska länderna utgör 
exporten en alldeles för liten del av BNP för att den rimligen skall kunna påverka 
tillväxten nämnvärt. Samtidigt är det mer eller mindre omöjligt att öka exportens 
andel av BNP för länderna då efterfrågan är för låg och lönsamheten dålig på den 
typ av varor som produceras. Problemet är således tvådelat, dels är handeln är inte 
tillräcklig omfattande, dels är den för ensidig och bestående av råvaror som inte 
medför tillräckliga vinster eller en produktionshöjning som kan bana vägen för 
ekonomisk tillväxt. Med tanke på att handeln faktiskt ökat sedan självständigheten 
medan tillväxten stått stilla pekar mot att det faktiskt är den andra delen av pro-
blemet som är den avgörande och är där lösningen måste komma. Handeln måste 
förändras, differentieras, innan den kan öka och bidra till en ekonomisk tillväxt. 
Detta innebär att länderna i regionen måste börja med en mer lönsam jordbruks-
produktion där produktivitetshöjningar är möjliga och där efterfrågan och därmed 
lönsamheten är större än i den nuvarande produktionen. Det är här de internatio-
nella handelshinderna kommer in. De inverkar inte negativt på den nuvarande 
produktionen då handelshinderna för denna är begränsade men de handelshinder 
som finns för jordbruksprodukter kan mycket väl inverka negativt och bidra till att 
den inhemska strukturen inte förändras. Mer exakt kan de hindra en omläggning 
till den typ av jordbruksproduktion och export som har potential att skapa tillväxt 
i Västafrika. 

Roten till tillväxtproblemen i Västafrika är således inte kolonialismen och 
handeln utan problemen står snarare att finna i inhemska strukturella och institu-
tionella tillkortakommanden i kombination med internationella handelshinder. 
Kolonialismen roll för de förstnämnda kan i sin tur diskuteras. Handeln kan dock 
hittills varken sägas ha bidragit till eller hindrat den ekonomiska tillväxten i Väst-
afrika. Vilken roll handeln kommer att spela för den västafrikanska tillväxten i 
framtiden återstår dock att se.
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Appendix

1 Kort fakta om de västafrikanska staterna

Land Koloniala namn Självständigt Kolonisatör BNP/cap. 1997 $
Benin Dahomey 1960 Frankrike 1 900
Burkina Faso Övre Volta 1960 Frankrike 950
Elfenbenskusten Elfenbenskusten 1960 Frankrike 1 700
Gambia Gambia 1965 England 1 000
Ghana Guldkusten 1957 England 2 000
Guinea Franska Guinea 1958 Frankrike 1 100
Guinea Bissau Portugisiska Guinea 1974 Portugal 975
Kamerun1 Kamerun 1960-61 Tysk., Fra. Eng. 2 100
Liberia Liberia 1847 - 1 000
Mali Franska Sudan 1960 Frankrike 600
Mauretanien Mauretanien 1960 Frankrike 1 750
Niger Niger territoriet 1960 Frankrike 670
Nigeria Nigeria 1960 England 1 300
Senegal Senegal 1960 Frankrike 1 850
Sierra Leone Sierra Leone 1961 England 540
Togo1 Togoland 1960 Tysk., Fra. 1 300
1Togo och Kamerun var tyska kolonier fram till första världskriget då de togs över av Frankrike och 
England. Togo blev franskt medan Kamerun delades mellan de båda länderna, östra delen blev själv-
ständig 1960, västra delen 1961 då landet enades

2 Karta över det koloniala Västafrika

Källa: Hopkins (1975:173)
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3 Tabeller för import och export

Tabell Appendix 3.1: Indexserier totalt importvärde 1978-1999 (löpande priser)
År/Land Mali Niger Kamerun Nigeria Benin Togo Ghana Burkina F. Elfenben. Senegal

1978 100 100 - - 100 100 100 - - -
1979 150 151 - - 103 79 85 - - -
1980 121 199 100 100 97 71 113 100 - 100
1981 140 167 93 136 174 52 127 94 100 104
1982 198 152 81 100 153 49 101 97 91 96
1983 130 106 79 60 94 - 54 80 76 100
1984 137 93 72 39 92 - 57 71 63 97
1985 148 113 75 41 - 52 - 93 72 -
1986 219 - 111 27 - 57 - 113 86 93
1987 185 102 114 - - 77 - 121 94 99
1988 - 126 79 26 - 89 - 127 - -
1989 - 119 83 23 - 86 90 109 - 148
1990 - 127 108 29 - 106 - 151 - 156
1991 - 116 150 47 - 81 - 150 - 106
1992 - - - 48 186 72 214 - - 113
1993 - - - - 183 33 - - - 110
1994 - - - - 138 40 - - - -
1995 - - - - 231 - - - - -
1996 390 119 78 36 208 121 - 134 109 206
1997 336 113 97 42 229 115 - 168 115 164
1998 - 137 97 38 259 125 290 148 125 152
1999 - 124 86 38 271 1 300 - 121 155
Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook

Tabell Appendix 3.2: Indexserier totalt exportvärde 1978-1999 (löpande priser)
År/Land Mali Niger Kamerun Nigeria Benin Togo Ghana Burkina F. Elfenben. Senegal

1978 100 100 - - 100 100 100 - - -

1979 100 158 - - 169 62 93 - - -

1980 111 205 100 100 180 53 96 100 - 100

1981 99 161 85 72 124 49 88 83 100 118

1982 218 117 78 55 156 57 72 62 90 115

1983 88 106 82 43 244 - 47 63 82 114

1984 125 97 67 48 611 - 48 87 106 112

1985 117 74 55 52 - 57 - 78 105 -

1986 199 - 59 24 - 61 - 92 132 131

1987 168 110 63 - - 73 - 172 123 127

1988 - 102 118 28 - 72 - 157 - -

1989 - 86 97 33 - 73 102 105 - 158

1990 - 100 158 41 - 80 - 167 - 164

1991 - 110 219 51 - 76 - 117 - 137

1992 - - - 47 323 82 71 - - 143

1993 - - - - 666 41 - - - 127

1994 - - - - 599 48 - - - -

1995 - - 116 - 1 221 - - - - -

1996 385 137 133 46 1 542 122 - 182 169 86

1997 285 116 141 45 1 360 104 - 209 164 72

1998 - 119 - 27 1 221 118 117 215 174 109

1999 - 70 - 85 760 109 128 - 170 99

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook
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Tabell Appendix 3.3: Bytesbalans, det totala exportvärdet i % av det totala import-
värdet 1978-1999
År/Land Mali Niger Kamerun Nigeria Benin Togo Ghana Burkina F. Elfenben. Senegal

1978 52 92 - - 9 61 99 - - -

1979 35 97 - - 14 47 108 - - -

1980 48 95 86 166 16 45 84 25 - 46

1981 37 89 79 88 6 57 69 22 106 52

1982 58 71 83 91 9 71 71 16 105 55

1983 35 92 89 118 23 - 85 20 114 52

1984 48 96 80 204 58 - 84 31 179 53

1985 41 61 63 211 - 66 - 21 154 -

1986 48 - 46 146 - 65 - 20 163 65

1987 48 101 47 - - 58 - 36 139 59

1988 - 75 129 177 - 50 - 31 - -

1989 - 67 101 238 - 52 112 24 - 49

1990 - 73 126 237 - 46 - 28 - 48

1991 - 88 125 180 - 57 - 20 - 59

1992 - - - 165 15 70 33 - - 58

1993 - - - - 32 76 - - - 53

1994 - - - - 38 - - - - -

1995 - - 143 - 46 - - 34 - -

1996 52 106 146 214 65 61 - 31 163 19

1997 44 95 124 175 52 55 - 37 151 20

1998 - 80 - 119 41 57 40 - 147 33

1999 - 52 - 370 25 5 392 42 - 149 29

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook

Tabell Appendix 3.4: Import från och export till respektive kolonialstat samt EU 15 i 
% av det totala värdet för perioderna 1975-79, 1995-99

Import Export
Land/Period 1975-1979 1995-1999 1975-1979 1995-1999

Mali Frankrike 36 23 26 3
EU 15 51 38 55 8

Niger Frankrike 42 22 50 13
EU 15 58 36 72 12

Kamerun Tyskland 8 7 8 2
EU 15 70 54 74 77

Nigeria England 22 13 9 1
EU 15 61 47 41 30

Benin Frankrike 27 24 25 19
EU 15 58 47 58 33

Togo Tyskland 9 4 10 1
EU 15 66 46 73 11

Ghana England 17 11 16 21
EU 15 41 44 50 65

Burkina Faso Frankrike 42 27 20 15
EU 15 59 46 46 28

Elfenbenskusten Frankrike 38 26 24 16
EU 15 60 51 66 54

Senegal Frankrike 41 28 45 10
EU 15 60 52 65 19

Källa: Siffror beräknade från statistik ur United Nations International Trade Statistics Yearbook
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4 Tabeller för handelsstöd och handelshinder

Tabell Appendix 4.1 Värdet av vinsterna från handelsför-
delar i % av total jordbruksexport

Land / Handelspartner USA EU Japan

Mali 0,8 2,5 0

Niger 0 2 0

Kamerun 0 18 0

Nigeria < 0,1 2 0

Benin 0 5,5 0

Togo < 0,1 4,5 < 0,1

Ghana 0,5 5,5 0

Burkina Faso 0 24 0

Elfenbenskusten < 0,1 8 0

Senegal 0,4 10 4,8

                    Källa, Siffror tagna från Brenton och Ikezuki (2005:67-69)

Tabell Appendix 4.2 Det totala producentstödet för 
jordbruksprodukter i %  av världsmarknadspriset

Land / Period 1986-88 1995-97 2000-02

EU 75,8 48,8 53,4

USA 34,3 14,9 26,2

Japan 162,1 144,7 146,0

Hela OECD 62,5 41,5 44,9

           Källa: Aksoy (2005b:41)


