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1 Sammanfattning 

Handels- och biståndsförhållandet mellan Uganda och Sverige har undersökts i syfte att ta 
reda på hur utvecklingen har sett ut under frihandelsavtalet Everything But Arms. Avtalet har 
varit aktivt sedan 2001 och resulterat i tullfrihet av alla varor förutom vapen och ammunition 
för Ugandas handel med EU. Innan avtalets sattes igång var Ugandas handel med Sverige 
ojämn, det är den även idag efter ca åtta år av en global frihandel. Handelsstatistiken dessa 
länder emellan tyder på en stor export vinst för Sveriges del. Genom Everything But Arms-
avtalets tullfrihet anser EU och FN att ett MUL-land som Uganda kommer att kunna 
konkurrera på världsmarknaden. EBA-avtalets målsättning är tydlig och menar att frihandeln 
kommer leda till att Uganda ökar sin export och därmed ta större plats på världsmarknaden. I 
granskandet av förhållandet Uganda-Sverige utgjorde slutsatsen att EBA-avtalet inte har nått 
upp till sin målsättning. 

EBA-avtalet har varit aktivt i snart åtta år och det svenska biståndet som ges till Uganda är 
ungefär 30 gånger större än Ugandas svenska exportintäkter. Ugandas sociala och 
demokratiska förhållanden i landet är den största faktorn som bromsar upp utvecklingen och 
därför är landet fortfarande beroende av utländskt bistånd. Det svenska biståndet går därför 
främst till demokratiska, humanitära och fattigdomsbekämpande insatser. Utan att kunna 
försäkra den sociala stabiliteten hos den ugandiska befolkningen kan inte handelsutvecklingen 
prioriteras. Uganda kan idag inte öka konkurrensen på världsmarknaden genom ett avtal om 
tullfrihet. De måste först uppnå acceptabla sociala, politiska och demokratiska nivåer i landet 
för att handeln ska kunna utvecklas och därmed i sin tur kunna konkurrera på 
världsmarknaden. 

 

Nyckelord: Uganda, EBA, Utveckling, Frihandel, Konkurrens 
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2 Begreppsförklaring 

AGOA Africa Growth and Opportunity 

AVS Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

BNP Brutto National Produkt 

COMESA Common Market for East and Southern Africa 

EAC East African Community 

EBA Everything But Arms 

EPA Economic Partnership Agreement 

EPOPA Export Promotion of Organic Products from Africa 

GSP General System tariffs on Preferences 

HDI Human Development Index 

LRA Lord’s Resistance Army 

MUL Minst Utvecklade Länder 

OXFAM Oxford Committee for Famine Relief 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNICEF United Nations Children’s Fund 
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3 Inledning 

Världshandeln är ett mycket omdiskuterat ämne, det som kanske är mest uppmärksammat är 

det ojämna handelsförhållandet mellan dagens I-länder och MUL-länder1. EU och USA har 

alltid varit ledande på marknaden och dess import/export är det även idag. Även Asien har på 

senare år expanderat sin export till världsmarknaden och samtidigt har många asiatiska länder 

tagit steget från U-land till I-land. Handels- och biståndsförhållandet mellan Uganda och 

Sverige jämförs i uppsatsen. Sverige, som är ett typiskt I- och EU-land, är en av viktiga 

handelspartner där dess import och export har en betydande inverkan på Ugandas utveckling. 

Medan den stora frågan om MUL-ländernas framtida utveckling växer sig större för var dag, 

inte minst med större medvetenhet om klimatförändringar, så blir en lösning allt mer akut. 

Everything But Arms-avtalet är ett alternativ. Avtalet som innebär full tullfrihet i handel med 

EU för alla MUL-länder uppmuntras av EU och FN. Avtalet gäller även inom ramarna för 

förhållandet Uganda-Sverige. 

Världsbefolkningen är beräknad att stiga till över tio miljarder inom bara några år och den 

största ökningen kommer med största sannolikhet att ske i U-länderna, majoriteten i Afrika 

söder om Sahara. Ugandas befolkning beräknas av Sida att öka från ca 30 till 40 miljoner 

människor till år 20152. Anledningen till varför den största befolkningsökningen kommer att 

ske i Afrika grundar sig i att västvärlden redan har haft sin ”befolkningsboom”, i en stabil takt 

och i symbios med den industriella utvecklingen. Därför har västvärlden kunnat anpassa sin 

befolkningsökning i takt med tidens gång medan många länder söder om Sahara idag 

fortfarande står i ett tidigt utvecklingsstadium3. Av de 49 MUL-länder som finns på FN:s lista 

ligger 34 av dem i Afrika4. Om ett land som Uganda inte har nått en stabil nivå på alla 

sektorer och institutioner i samhället är det oklart hur den ständiga befolkningsökningen ska 

mötas upp. Även inte minst hur dessa människor ska garanteras en social säkerhet, ekonomisk 

stabilitet och tak över huvudet. Både utrikeshandeln och biståndet spelar en avgörande roll i 

Ugandas framtida utvecklande. 

Det som resulterat i störst vinst för Ugandas utveckling är inte bara det utländska biståndet 

utan även dess exportintäkter. Dessa bidrar till en ökad levnadsstandard och större 

                                                 
1 Kommerskollegium, Minst Utvecklade Länder (MUL) 
2 Sida, Basfakta om Uganda, 2008 
3 L. Brown, Outgrowing The Earth, 2005:24-25 
4 Sida Studies No.5, 2001:11 
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självständighet hos befolkningen. Utifrån ett handelsperspektiv lider Uganda brist på 

infrastruktur, teknik, och en välutvecklad jordbruksindustri. Ugandas handel med Sverige är 

ett relativt typiskt I- och U-lands förhållande. Det är mycket ojämnt till mängden varor som 

parterna importerar och exporterar till varandra. Situationen i Uganda på de sociala nivåerna 

kräver en stor del av det svenska biståndet och konsekvenserna av inbördeskonflikter kostar 

landet mycket värdefulla utländska resurser. Uganda är landet som stått under diktatorn Idi 

Amins korrupta styre under 25 år men som idag är mitt i en återhämtningsprocess till att bli 

ett starkt demokratiskt afrikanskt land.  

Pressen på EU:s kontrollerande av världshandeln har länge funnits genom aktivister och 

organisationer. De tullar, subventioner och dumpningar som EU ofta fått skulden för har i de 

värsta fallen slagit ut all inhemsk produktion i U-länder som omfattats av dem. Att 

världsmarknaden är ojämn står klart. 1970 var MUL-ländernas deltagande på 

världsmarknaden knappt över 1 procent. Idag har det sjunkit och står i ungefär 0.4 procent5. 

Även biståndet till MUL-länderna har suggsesivt sjunkit. Under åren 1990-1999 har det totala 

biståndet sänkts till samma nivå som år 19706. Det är en sänkning med 45 procent. Som ett 

nytt försök att lösa MUL-ländernas frånvaro på världsmarknaden har det omdiskuterade 

Everything But Arms-initiativet7 (EBA) tagits fram av EU. Avtalet är ett frihandels avtal som 

omfattar alla MUL-länder, där bland Uganda. För att spegla frihandelsförhållandet mellan ett 

I- och U-land har jag valt att analysera Uganda och Sverige i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sida Studies No.5, 2001:22  
6 UNCTAD, LDC Report, 2000 
7 Kommerskollegium, Everything But Arms (EBA) 
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4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara EBA-avtalet och dess målsättning samt att ta reda på 

hur Ugandas handelsförhållande med Sverige har utvecklats under EBA-avtalets aktiva tid. 

Jag utgår ifrån EBA-avtalets målsättning i undersökningen för att på ett kritiskt sätt komma 

fram till om Uganda tagit del av EBA-avtalet. Jag vill även kartlägga det svenska biståndets 

fördelning i Uganda och vilket förhållande biståndet har till Ugandas utrikeshandel. Efter att 

ha förklarat målet med EBA-avtalet kan slutsatser senare dras av handels- och 

biståndsstatistiken som baseras på Sverige och Ugandas handel med varandra. Inom ramarna 

för handelsförhållandet vill jag även ta reda på vad som har lett till mest utveckling i Uganda. 

Är det det svenska biståndet, de svenska exportintäkterna eller EBA-avtalets tullfrihet? 

 

5 Frågeställningar 

• Vad är Everything But Arms-avtalet för något och vad är dess målsättning? 

• Hur har Ugandas handel med Sverige utvecklats under EBA-avtalets tid? 

• Hur främjar det svenska biståndet Ugandas utrikeshandel? 
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6 Teori 

6.1 Neoliberalism 

I uppsatsen har jag valt att titta på effekterna och tillämpningen av en neoliberal teori. Jag har 

valt neoliberalism på grund av dess grundstenar som går att jämföras med dagens frihandel 

under EBA-avtalet. Neoliberalismen härstammar från liberalismen där bland annat Adam 

Smith anses vara en av de första som förespråkade detta. Moderna neoliberalister inom 

politiken var Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Inom den världsekonomiska sektorn är 

IMF och Världsbanken stora företrädare. 

Några av effekterna från neoliberalismen på regional och nationell nivå antyds öka klyftorna 

mellan de rika och fattiga8. Fem ståndpunkter som är centrala för neoliberalismen är, en helt 

fri och öppen handel, färre statligt ägda företag och mer privatisering av nationella företag, 

minskad makt hos regeringar, välfärdsprogram ersätts med att individen i fråga har ett eget 

ansvar för sin välfärd och ekonomiska nedskärningar av den sociala säkerheten som vård och 

skolgång. En liberalt öppen ekonomi och frihandel är grundläggande nyckelord inom 

neoliberalismen. Det är skillnad på neoliberal politik och neoliberal ekonomi. Motståndarna 

till neoliberal politik är oftast konservativa samt förespråkare av en ”höger” politik medan 

neoliberala politiker oftast är emot de konservativa. Skillnaden är att de konservativa inte är 

kritiska till ekonomisk neoliberalism. I teorin är neoliberalismens mål att förenkla handeln 

mellan länder och kontinenter. Frihandel inom neoliberalismen innefattar att maximera 

avkastningen samt att finna de mest effektfulla och billigaste tillgångarna. För att åstadkomma 

detta föreslås ett borttagande av alla handelstullar. Målet är att en fri världsmarknad som på 

ett naturligt sätt ska styra balansen mellan tillgång och efterfrågan länder emellan. 

 

6.2 Komparativa Fördelar 

Inom den klassiska handelsteorin och inom den Ricardianska modellen förklaras begreppet 

komparativa fördelar. Begreppet förklaras bäst genom en jämförelse av två länders 

produktion. Land X har en bättre infrastruktur och stadig industri medan land Y är ett mindre 

utvecklat land som inte ligger på samma nivå av utveckling som land X. Land X kan antingen 

producera 20 ton industrivaror eller 80 ton jordbruksprodukter per år. Land Y som försörjer 

                                                 
8 Global Exchange, What is “Neo-Liberalism”? A Brief Definition, Elizabeth Martinez, Arnoldo García, 2000 
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sig mest via jordbruk har råd att producera 10 ton industrivaror eller 60 ton 

jordbruksprodukter per år. Om länderna inte handlar med varandra, kan 50 procent av 

arbetskraften från både land X och Y producera hälften av båda varorna. Om de istället 

handlar med varandra genom att specialisera sig på det de behärskar bäst har de båda en 

komparativ fördel. Länderna specialiserar sig på den vara som är mest gynnsam för dem att 

producera. Land X fokuserar på industrivaror och Land Y på jordbruksprodukter. Handlar 

parterna med varandra kan de importera de produkterna som de inte tjänar lika mycket på att 

producera själva. Genom en specialisering på båda länders utbud kan dessa ha relativa 

komparativa fördelar med att producera skiljaktiga varor vilket kan resulterar i att både land X 

och Y kan gå med vinst även om ländernas nivå av utveckling är olika. 

I den Ricardos modell om komparativa fördelar menas det att ett land som producerar en vara 

där priset innan export är lägre i resten av världen, har en komparativ fördel9. 

 

6.3 Infant industry 

I kritik till neoliberalismen menas begreppet Infant industry att de inhemska marknaderna, 

främst i U-länder bör använda sig av protektionism mot I-länder. Det är endast i ett 

uppbyggnadsstadium som teorin anses vara relevant. Fokus läggs helt och hållet på att bygga 

upp infrastrukturen, industrin, offentliga sektorn och försäkra sociala faktorer. Målet med 

modellen är att stänga ute all utländsk import tills landet nått en så stabil utveckling som krävs 

för att konkurrera med utomstående marknader10. Begreppet Infant industry är baserat på det 

teoretiska begreppet, komparativa fördelar. I kritik till Infant industry menar Prof. Steven M. 

Suranovic att jordbruk- och naturtillgångar inte är tillräckligt för att kunna bygga upp en 

industriell ekonomi. Ett land behöver även ha färdigheter och kunskap i hur man bygger och 

utvecklar en industriell ekonomi och där räcker inte endast erfarenheter om jordbruk till11. 

Begreppet som utgör en del av teorin i den här uppsatsen används som kontrast till 

neoliberalismens effekter. Avsikten med dessa tre teoretiska perspektiv är att genom en analys 

av handelsstatistiken mellan Sverige och Uganda diskutera teoriernas eventuella effekter på 

Uganda. 

                                                 
9 International Econ, International Trade Theory and Policy, Steven M. Suranovic, 2002 
10 International Econ, The Infant Industry Argument and Dynamic Comparatives Advantage, 2002 
11 International Econ, The Infant Industry Argument and Dynamic Comparatives Advantage, 2002 
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7 Metod & Material 

De metoder som kommer att användas till en stor del i undersökningen är 

utvecklingsrapporter under åren 2000-2008 fokuserade på Uganda, dess handel och 

utveckling. Valet av statistik som övervägande metod lämpar sig bäst för denna undersökning 

då mönster om utveckling gör sig tydliga där slutsatser med stor saklighet går att redogöra för. 

Artiklar och utvecklingsrapporter som fokuserar på MUL-länders export och 

handelsutveckling har också varit mycket relevanta, särskilt landrapporter om Ugandas 

utveckling. En viss försiktighet i samlandet av statistisk information av måste dock infinnas. 

Mycket statistik kan skilja sig mellan ett flertal källor. Därför är en stor mängd information 

nödvändig för att få ett så objektivt resultat som möjligt att utgå ifrån i analyseringen av detta. 

Källor från statliga institutioner, UNDP, Statistiska Centralbyrån och Sida kommer jag främst 

att utgå ifrån när jag samlar in statistik. Jämförelse av statistik från flera olka håll har setts 

över för att säkerställa informationen som senare valts i uppsatsen. 

Kvantitativa metoder är övervägande i uppsatsen och lämpar sig bäst för att få en så korrekt 

bild som möjligt av utvecklingen i Uganda genom EBA-avtalet. Intervjuer har inte varit 

användbara då åsikter, subjektiva perspektiv och personliga erfarenheter inte bör genomsyra 

kraften av saklig information. Validiteten hos de källor jag använt mig av anser jag vara stark 

då en jämförelse av olika källors statistik gjorts och valts ut. Även sökandet av information 

om EBA-avtalet har tagits fram ur både EU:s egna perspektiv och från regeringar och 

rapporter för att få en mångsidig överblick av EBA-avtalets innebärande, funktion och mål. 

En liten mängd artiklar har jag också klassat som relevanta för att få fram kompletterande 

information inom ämnen som inte helt och hållet tagits upp i utvecklingsrapporterna. 

 

7.1 Undersökningens avgränsning 

Den statistik som har analyserats i undersökningen omfattar EBA-avtalets effekter hittills. En 

stor omfattning av de så kallade ”känsliga varorna” (bananer, socker, ris) har inte kunnat 

kartläggas inom handelsförhållandet Sverige-Uganda då dessa inte ännu är helt tullfria på 

marknaden. Dess enskilda inverkan och påverkan i Ugandas utveckling har inte på ett 

statistiskt sett kunnat bevisas. Det gör att mina slutsatser endast grundar sig på hur 

handelsförhållandet mellan Uganda och Sverige sett ut under EBA-avtalets hittills aktiva tid. I 

avsnitt 9.5.4 har jag jämfört Ugandas totala världsexport med dess export till enbart Sverige. 

För att inte hamna utanför ramarna inom uppsatsens frågeställning har jag inte jämfört detta 
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med hur den totala världsexporten för alla I-länder sett ut under samma tidsperiod. Jag anser 

att detta avsnitt är relevant för att få en helhet i Ugandas totala exportmönster i jämförelse till 

EBA-avtalets införande och målsättning. 

 

7.2 Källkritik 

Jag har valt att avstå från fakta ifrån organisationer och aktivister som är subjektiva i frågan 

om EBA-avtalets omfattande. Dock har en del kritiska argument mot EBA-avtalet inkluderats. 

Jag vill poängtera skillnaden mellan kritiska argument och argument baserade på subjektiv 

fakta. Objektiviteten för källorna som används avgörs genom dess egna källor. Jag vill hålla 

mig inom ramen för statistik och information för att sedan dra en saklig slutsats grundad på 

resultaten av detta och därför är källor med hög auktoritet starkt prioriterade. 

Källorna som utgjort grunden för undersökningen är noga granskade och jag har kritiskt 

jämfört dess resultat mot varandra. Då jag mest använder mig av statistisk information är det 

oerhört viktigt att jag får fram ett korrekt och objektiv resultat. De första handskällor jag valt 

utgörs främst av rapporter. Sidas olika land- och utvecklingsrapporter har jag utgått kritiskt 

ifrån i mitt val av källor. Efter att ha kritiskt granskat statistiken inom en mängd rapporter från 

bland annat, Världsbanken, FN, Svenska Ambassaden i Kampala, Uganda och Svenska 

Regeringen har jag med ett stort kritiskt jämförande kunnat smala av informationen till de 

källor jag anser mest sakliga. 
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8 Bakgrund 

Handel har bevisat sig vara ett av de medel som bäst bidrar till utveckling, industrialisering 

och ekonomisk tillväxt i ett land12. Intäkterna från export har en avgörande betydelse för ett 

lands utveckling och dess framtida etablerande på världsmarknaden. Enda sen EU:s 

handelstullar resulterat i en minskad medverkan av U-länder på marknaden har frihandel 

globalt varit eftertraktat. Dock innehåller förhållandet mellan Uganda och Sverige även 

negativa konsekvenser. Ett merkantilistiskt13 land har en övervägande fördel på den kraftigt 

konkurrerande världsmarknaden även idag. Genom handel och produktion kan fler arbeten 

skapas och fördelarna med en omfattande utrikeshandel ger på sikt en bred tillväxt och hållbar 

utveckling14. 

 

8.1 Generalized System of Preferences 

1968 hölls den första konferensen av UNCTAD där förslaget om preferenser för 

världshandeln skulle införas, de kallades ”Generalised System Tariff on Preferences”15. 

Preferenssystemet innebar att alla I-länder va tvungna att bidra med handelspreferenser till 

utvecklingsländerna. 1971 antogs det första GSP-avtalet av europeiska länder. Andra länder 

utanför EU har med tiden utvecklat egna GSP-avtal som anpassats till varje regions olikheter 

inom handeln, exempelvis olika produkter och regler om olika varors ursprung. GSP-avtalen 

ska regelbundet uppdateras under en takt av tio år, så att avtalen anpassas till de ständigt 

förändrade handelsförhållandena i världen. 

 

8.2 Cotonou-avtalet 

EU:s handels- och utvecklingssamarbete med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

(AVS-länderna) omfattades av EU:s Cotonou-avtal16 som undertecknades i juni 2000. Som 

direkt ersättare av Lomé-konventionen var syftet med Cotonou-avtalet att stärka utvecklingen 

                                                 
12 Svenska Regeringen, Handel och Utveckling, 2008 
13 National Encyklopedin, ”Merkantilism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk 
förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling”. 2008 
14 Europeiska Kommissionen, Generalised System of Preference, ”EBA” – Everything But Arms initiative: 
Special Arrangements for Least Developed Countries, 2008 
15 Kommerskollegium, Generalized System of Preferences (GSP) 
16 Kommerskollegium, Cotonouavtalet 
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inom bistånd, handel, politiska samarbeten och fattigdomsbekämpning mellan de inblandade 

parterna. Man ville göra AVS-länderna mer stabila inför världsmarknaden genom en hållbar 

ökad utveckling på nationell nivå. AVS-länderna, där bland Uganda omfattades av 

preferensregler som till exempel en mer liberal utrikeshandel. År 2007 löpte Cotonou-avtalet 

ut och ersattes av Everything But Arms-avtalet som ligger under Economic Partnership 

Agreement (EPA). 

 

8.3 Everything But Arms 

Everything But Arms-avtalet17, eller (EC) 416/2001 som är den officiella beteckningen, är ett 

separat förmånsarrangemang under preferenssystemet GSP ger de 49 minst utvecklade 

länderna öppnare handelsförmåner än vad de resterande U-länderna har. Sedan 2001 då 

avtalet antogs har en liberalisering av världshandeln satts igång. Total tullfrihet gäller för alla 

varor förutom vapen och ammunition, för alla MUL-länder med undantag för tre viktiga 

varor, socker, bananer och ris. Dessa tre varor, särskilt socker, har hög omsättning över hela 

världen och kräver därför enligt EU en viss tid av anpassning då konkurrensen blir hårdare för 

dem som tidigare varit stora exportörer. Subventionerade sockerbetsbönder från EU och 

protester från bland annat franska bönder är främst protektionistiska i frågan och emot 

öppnandet av jordbrukstullarna18. I-länderna har under många decennier strypt sina marknader 

för textiler och jordbruksprodukter, områden där U-länderna har en komparativ fördel19. Ett 

faktum är att en världshandel präglad av hög konkurrens tvingar företagen att producera 

högkvalitativa varor, bli mer konkurrenskraftiga och lära sig att pressa ner kostnaderna. 

Därmed ökar även efterfrågan av ny teknologi. Behovet av en mer produktiv industri blir 

större då konkurrensen kräver det20. 

Den internationella handeln av bananer blev helt tullfri år 2006 efter några års reducering av 

tullavgifterna. För ris och socker kan en viss bestämd kvot importeras och exporteras tullfritt 

innan de blir helt tullfria för valfria mängder i september 2009 (ris) och oktober år 2009 då 

sockerhandeln liberaliseras ytterligare till ett minimumpris på 90 procent av 

                                                 
17 Delvis förklaring av fråga 1 i frågeställningen 
18 B. Hoekman & M. Kostecki, The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond, 
2001:2-3 
19 Joseph Stiglitz, Globaliseringen och dess kritiker, 2003:73 
20 Sida Studies No.5, 2001:12 
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produktionspriset. Den 30 september 2012 sker en fullkomlig liberalisering av 

sockerhandeln21. 

De 49 minst utvecklade länderna enligt FN:s MUL-lista ska erbjudas genom EBA-avtalet full 

tullfrihet i den globala handeln. 39 av dessa är såkallade AVS-länder. För att få ta del av 

tullfriheten vid export till EU måste vissa regler uppfyllas. Dessa är de preferentiella 

ursprungsreglerna. En vara måste exempelvis vara helt bearbetad av ursprungslandet tills den 

ska säljas för att få omfattas av EBA-avtalets förmåner. Direkttransport är en annan regel som 

måste uppfyllas, varan måste efter bearbetning transporteras direkt från exportlandet till 

importlandet. Uppfylls inte detta kan man förlora EBA-avtalets tullfrihet. Det krävs alltså en 

tillförlitlig industri i de MUL-länder som handlar efter EBA:s regler. När ett MUL-land inte 

längre platsar i FN:s lista på minst utvecklade länder tas EBA-förmånerna bort. Borttagandet 

av ett land behandlas under en tre års period av Europeiska Kommissionen22. 

EBA-avtalet är mycket uppmärksammat för dess liberalisering av världsmarknaden. FN och 

EU är de största initiativtagarna till EBA-avtalet och de vill genom en friare världshandel ge 

MUL-länderna en ärlig chans till utveckling på alla nivåer och sektorer. Målet med EBA är att 

stegvis öka handelsmöjligheterna för MUL-länderna och samtidigt låta länderna inom EU 

etablera sig för den nya konkurrensen på världsmarknaden. Genom tullfriheten menar EU att 

MUL-länderna öppnas upp till den globala hårt konkurrerande marknaden. Är EBA-avtalet 

den lösning som MUL-länderna ska hoppas på? Eller är EBA-avtalet bara är ännu en 

fördelaktig lösning för EU så de nu fritt kan exportera sina varor till hela världen? 

 

 

 

 

 

                                                 
21Finska Regeringen, Fakta om GSP, 2007 
22 Europeiska Kommissionen, Generalised System of Preference, ”EBA” – Everything But Arms initiative: 
Special Arrangements for Least Developed Countries, 2008 
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8.4 Uganda: Basfakta 

Repbliken och enhetsstaten Uganda ligger i hjärtat av Afrika, de blev 1962 självständigt från 

England och omfattas idag av EBA-avtalet. Grannländer till Uganda är Sudan, Kenya, 

Tanzania, Rwanda och Kongo. Landet är väldigt rikt på naturresurser och ungefär 80 procent 

av befolkningen livnär sig på jordbruk. Landets yta är 241 139 km2 och består av ca 29-31 

miljoner invånare23. En förväntad befolkningsökning till över 126 miljoner invånare tills år  

2050 enligt UNFPA och över 200 miljoner enligt Svenska Ambassaden i Kampala i Uganda 

är beräknad. Uganda är ett av de snabbast växande länderna i världen med en 

befolkningsökning med 3.4 procent per år24. Medelåldern i landet är idag ca 49.7 år, det är en 

ökning med 3.4 år från 1970års statistik. HDI i landet har ökat från 0,420 till 0,505 under åren 

1985-200525 och ökningen har skett i en jämn takt som med största sannolikhet kommer att 

fortsätta öka, framför allt om inbördeskonflikten i norra Uganda får ett fredligt slut. Några 

mer negativa faktorer är tillgången till rent vatten, adekvat sanitet och andelen läkare i landet. 

Endast 43 procent av befolkningen har tillgång till bra sanitära förhållanden och 60 procent 

har tillgång till rent vatten. Per 100 000 invånare finns ca åtta doktorer tillängliga, det betyder 

att hela landets befolkning i genomsnitt har tillgång till ca 2550 läkare.26 Genom en större 

ekonomisk tillväxt och ökad social trygghet är det många bristande faktorer som kan åtgärdas 

i landet. 

Fattigdomen i landet har minskats från 56 procent av befolkningen till 31 procent under åren 

1992-2005/2006. Landet påvisar relativt goda resultat på utveckling i jämförelse av andra 

länder i Afrika söder om Sahara enligt Sida. Uganda har gjort stora framsteg under en kort 

period. Den ekonomiska tillväxten har varit positiv under återhämtningen efter Idi Amins 

korrupta styre som bidrog till att landets ekonomiska resurser uttömdes. De sociala faktorerna 

har å andra sidan försämrats av den osäkra demokratiseringsprocessen och den minskade 

respekten av de mänskliga rättigheterna. Det är två orosmoment som präglar landet i 

dagsläget. 

När Uganda blev självständigt 1962 uppskattades dess skolsystem som ett av de bättre i 

Afrika. Trots detta har det aldrig funnits någon skolplikt i landet. När Amin störtades av 

                                                 
23 Många trovärdiga källor som, Sida, Afrikagrupperna, FN osv har alla uppgett olika antal. 
24 Svenska Ambassaden i Kampala, Uganda, Economic Overview July 2008, 2008 
25 United Nations Development Programme, Human Development Reports, 2008 
26 Sida, Basfakta om Uganda, 2008 
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Tanzanianska styrkor i april 1979 började landet lida av det politiska kaos som rådde och 

skolväsendet försvagades kraftigt. Detta i sig ledde till att höga skolavgifter som familjer inte 

hade råd att betala. Genom bistånd har Musevenis regering infört gratis skolgång för fyra barn 

per familj. 2003 antogs fri skolgång för alla barn. Enligt UNICEF statistik går ca 80 procent 

av alla barn i Uganda i grundskolan. Ungefär 16 procent av dessa elever går sedan vidare till 

högre studier.27 Läskunnigheten i landet bland invånare över 15 år är 69 procent. Den 

genomsnittliga andelen i MUL-länders BNP som går till utbildning är 2 procent, det är en 

sänkning från 3.3 procent under de senaste tjugo åren.28 

Uganda är ett såkallat landlåst land men delar Victoriasjön, som är världens tredje största 

insjö med Tanzania och Kenya. Medeltemperaturen i Uganda är ca 20-25 grader hela året om. 

Temperaturen förändras sällan drastiskt och landet får gott om regn både i norr och syd med 

regnperioder som sträcker sig mellan april-maj och oktober-november i syd och april-oktober 

i norr. Under november-mars omfattas nästan hela landet av torka. I takt med 

klimatförändringar i världen är Uganda inte ett undantag av drabbade länder, studier visar att 

torkan förvärrats under senare år. Dessa fasta regnperioder styr landets export. Genom 

handelsstatistik29 kan det konstateras att exporten och importen till Uganda är högre under 

månaderna februari till juni.  

 

8.4.1 Konflikt och Korruption 

Det som kännetecknat Uganda mest är det 25 åriga långa styret av diktatorn Idi Amin och 

Milton Obote, något som korrumperade landet och bromsade dess utveckling starkt under 

många år. Idag styrs landet av president Yoweri Museveni som kom till makten 1986 efter ett 

fem år långt inbördeskrig30. Han bildade National Resistance Movement och National 

Resistance Army (NRM/NRA) efter att han 1980 blev besegrad av Milton Obote i 

presidentvalet och kom sedan till makten sex år senare31. 

Mycket av biståndet till Uganda går till de flyktingläger som blivit hem åt mer än en miljon 

offer på grund av den nästan 20 år lång inbördeskonflikten mellan Musevenis regering och 

                                                 
27 Utrikesdepartementet, Mänskliga Rättigheter i Uganda, 2007:12 
28 Sida Studies No.5, 2001:12 
29 Se Figur 1. 
30 State House, The Republic of Uganda, About the President 
31 BBC News, Country Profile: Uganda, 081210 
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Lord’s Resistance Army32 (LRA) i norra delen av Uganda. Konflikten har byggts upp genom 

att regeringen inte ville inkludera den norra delen av Uganda i utvecklingsprocessen. 

Konflikten i sig drabbar en stor del av befolkningen som hittills har lett till att två miljoner 

blivit inbördesflyktingar, 100 000 har dött och omkring 30 000 barn har blivit kidnappade av 

LRA. Dilemmat stannar upp landets sociala utveckling och som kräver stora ekonomiska 

resurser. Infrastrukturen och tillgången till elektricitet är ett annat stort problem som inte 

tillåter industri- och produktionssektorerna i landet att utnyttjas och utvecklas till fullo. De 

demokratiska problem som Uganda lever i har stor inverkan på dess ekonomi, främst dess 

bistånd. Sverige bestämde sig i 2005 att frysa biståndet till Uganda. Det menades att det 

svenska biståndet som ges har missbrukats av regeringen och att inte mycket blir över till 

samhällets sociala problem eller befolkningen33. 

I en rapport från Svenska Utrikesdepartementet uppges en nedtrappning på våldet i norra 

Uganda och att en fredlig lösning på inbördeskonflikten kan vara att vänta. Uganda har inte 

heller undertecknat protokoll om avskaffandet av dödsstraff34, förebyggande av tortyr eller 

avskaffat förbjudandet mot homosexualitet.35 Korruptionen i Uganda är ett allvarligt problem. 

I en nationell undersökning ansågs 66.7 procent av polisen vara korrupta. Även andra 

institutioner av samhället som, domstolar (54.4 procent), fängelser (20.2 procent) och 

parlamentet (35.3 procent) uppges i undersökningen. Regeringen har dock antecknat en ny 

anti-korruptionslag i slutet av 2007. Enligt Världsbanken är Uganda klassat 83e mest korrupta 

land av 15136. 

 

8.4.2 HIV/AIDS 

Som i så många andra afrikanska länder är HIV/AIDS epidemin ett övergripande problem 

vilket bidrog till att landets arbetskraft snabbt förtunnades. Under 1992 beräknades ca 20 

procent av den totala befolkningen vara smittade av viruset, det har varit ett stort bidrag till att 

den låga medellivslängden idag ligger på 49.7 år. Enligt 2001års statistik uppges ungefär fem 

                                                 
32 Global Security.org, Lord’s Resistance Army (LRA) 
33 Svenska Dagbladet, Artikel, “Osäkert om bistånd till Uganda”, 060204 
34 Utrikesdepartementet, Mänskliga Rättigheter i Uganda, 2007:5 
35 Utrikesdepartementet, Mänskliga Rättigheter i Uganda, 2007:4 
36 Världsbanken, Uganda: Trade Brief, 2008 
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procent av Ugandas befolkning vara smittade37, det är en stor sänkning från 1992års nivå. 

President Yoweri Museveni var den första ledaren från ett afrikanskt land som startade stora 

upplysningskampanjer om viruset så tidigt som 1987. Sedan 2006 har antalet smittade 

tenderat att öka då HIV/AIDS inte längre ansågs vara en definitiv dödsdom38. I genomsnitt 

ligger hälsovårdsutgifterna per invånare i MUL-länderna på 11 US dollar, trots att HIV/AIDS 

epidemin kräver ofantligt mycket mer resurser för förebyggande behandling. I övriga U-

länder ligger hälsovårdsutgifterna på 100 US dollar per invånare och i OECD-länderna 

spenderar varje invånare i snitt 1700 US dollar för hälsovård per år39. 

 

8.4.3 Telematiska förutsättningar 

Enligt nationalekonomen Josef Stiglitz är telematik40 en viktig förutsättning för att kunna föra 

goda relationer till utlandet. Infrastruktur, industri och transport är idag helt beroende på en 

välfungerande teknik. För att kunna hantera de olika aspekterna av den industriella 

produktionsprocessen är tillgången till telekommunikation är ett måste41. 

Uganda har inte ett så fullt utvecklat tekniskt samhälle som grannarna Kenya och Tanzania. 

Uganda är dock ett av de länder i Afrika som snabbast expanderat ett nätverk för 

mobiltelefoni. Idag har ungefär sju procent av befolkningen tillgång till telefon och 

mobiltelefon och 2.5 procent har tillgång till Internet. Etableringen av ett stort mobilt nätverk 

är en av grundstenarna för ett samhälle med stora kommunikationsmöjligheter och 

infrastruktur. Många transnationella företag har börjat investera i Östafrika. Svenska företag 

är Ericsson, ABB och Exportrådet som etablerat kontor i regionen.42 

 

                                                 
37 Avert.org – AVERTing HIV and AIDS 
38 Avert.org – AVERTing HIV and AIDS 
39 Sida Studies No.5, 2001:12 
40 Telematik: Begreppet är en samlad benämning för, IT, telekommunikation och industri. 
41 B. Hoekman & M. Kostecki, The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond 
2001:481 
42 E24, Artikel, “Östafrika har vaknat”, 071221 
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8.4.4 Utrikeshandel och Nationalekonomi 

Ugandas ”Göra-affärer-ranking” klassas av Världsbanken på plats 118 av 178 länder43. 

Underskottet har varit stort i Uganda, bistånd och lån har länge fått täcka upp för handelns 

avsaknade intäkter. Kaffeproduktionen har länge varit en majoritet av det som exporterats av 

Uganda, men efter att världsmarknadspriset sänkts började andra varor exporteras mer. Idag 

består ca en femtedel av Ugandas exportintäkter från kaffe. Under tidigare år har så mycket 

som 90 procent av landets totala export bestått av kaffe. Det finns ungefär 500 000 

kaffeplantager i Uganda. Plantagerna beräknas vara inkomstkällor för ungefär 25 procent av 

den totala befolkningen44. Andra jordbruksvaror som landet exporterar är bland annat, fisk, te, 

bomull, socker, tobak och bönor. Exporten består övergripande av jordbruksprodukter men 

även utav jordbruks-, mineral-, olje- och industriprodukter. Både EU och USA är viktiga 

handelspartner för landet, likaså Kenya som är landets närmsta och största afrikanska 

handelspartner där både export och import har en viktig roll för landets ekonomi. Förutom 

dessa länder så exporteras också en betydande mängd till Sydafrika, Indien och Förenade 

arabemiraten. 

Valutan i Uganda är Shilling och 1000 shilling motsvarar ungefär 3.70 svenska kronor. 

Inflationen i Uganda är ca 8.6 procent. Landets BNP per capita är växande och ligger på 

ungefär 478 US dollar med en genomsnittlig tillväxt på 9.5 procent. Det utländska biståndet 

som Uganda ges utgör 9.5 procent av landets BNP. Utlandsskulden är 1.9 miljarder US dollar 

och valutareserven i landet täcker omkring 6.9 månaders import. 38 procent av all bistånd 

som ges till Uganda går åt till att täcka statsutgifterna45. För att öka exportmöjligheterna på 

den konkurrenskraftiga världsmarknaden bör regleringar från Strukturanpassningprogram 

(SAP) införas enligt Sida. Utvecklingsbehoven är olika från land till land och MUL-ländernas 

röster och begäran är viktig för att kunna möta deras önskemål vid utveckling. Efterfrågan av 

MUL-länderna bör anpassa biståndet som länderna ges46. 

Det är både interna och externa faktorer som hämmar Ugandas utvecklingsprocess. Under de 

interna går regeringen, korruption, de sociala förhållandena och synen på demokrati och 

mänskliga rättigheter. Även HIV/AIDS katastrofen har resulterat i en stor minskning av 

arbetskraft i landet och vårdkostnaderna kommer att vara fortsatt höga under flera decennier 

                                                 
43 Världsbanken, Uganda: Trade Brief, 2008 
44 EAFCA, Uganda 
45 Svenska Ambassaden i Kampala, Uganda, Basfakta om Uganda, 2008 
46 Sida Studies No.5, 2001:16 
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framåt, vilket kräver en stor del av landets ekonomi. De utvecklingshämmande interna och 

externa faktorerna präglas av handelsförhållandena mellan Uganda och I-länderna. De externa 

faktorerna är sjunkande exportpriser, handelshinder på världsmarknaden och minskat 

bistånd47. Ett av det största problemet som Uganda lider av är den breda fattigdomen och att 

de inte har den teknik eller industri som krävs för att producera varor av hög kvalitet och som 

skulle kunna utkonkurrera I-ländernas48. I västra Uganda har man provborrat efter olja och 

under 2009 bör man kunna börja arbetet på riktigt. Detta skulle kunna resultera i att energi 

importerna kan sänkas med 150 miljoner US dollar49. En lösning på Ugandas 

utvecklingsproblem är möjlig men kan bara existera om de interna och externa faktorer som 

står ivägen för en utveckling respekteras. Ansvaret för detta ligger inte bara i Ugandas 

regering utan också i världsmarknadens framtida utvecklande där EBA-avtalet tagit på sig ett 

stort ansvar genom dess målsättning och ett eventuellt risktagande vid direkt tullfrihet. 

 

8.4.5 East African Community (EAC) 

Genom avtalet Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) kan Uganda exportera och 

importera tullfritt till USA. Uganda inkluderas i flera andra frihandelsavtal som exempelvis 

the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) och the East African 

Community (EAC)50. EAC är ett avtal mellan Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda och 

Burundi. 1967-1977 grundades EAC och är till för att integrera de östafrikanska länderna med 

varandra, något som Uganda har stor nytta av som ett landlåst land. Genom avtalet har de stor 

hjälp från Kenyas och Tanzanias infrastruktur och transport vid export till exempelvis EU och 

Mellanöstern. 2004 bildade länderna en gemensam tullunion och syftet är att arbeta jämsides 

med ekonomiska, politiska integrationsfrågor inom samhället och ökade investeringar från I-

länder. I kritik mot dessa tullunioner som U-länder bildar med varandra så kan dessa hinder 

mot länder utanför unionen ge samma effekt som EU:s höga handelshinder en gång gjorde. 

Att en union om ungefär fem länder bildas i en relativt svag kontinent som Afrika kan leda till 

konflikter grundade på utanförskap. Konflikter i en kontinent som Afrika kan lätt avstanna 

                                                 
47 Sida Studies No.5, 2001:11 
48 Sida Studies No5. 2001:13 
49 Svenska Ambassaden i Kampala, Uganda, Economic Overview July 2008, 2008 
50 Svenska Regeringen, Östafrika, 2008 
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utvecklingen på många håll både inom ekonomiska, politiska, sociala och demokratiska 

faktorer51. 

 

9 Analys & Resultat 

Ugandas ekonomi har under de senaste åren visat på goda resultat. Under de tre senaste åren 

har landets nationalekonomi växt med 10 procent årligen52. Ugandas genomsnittliga, årliga 

export till Sverige har ökat från ca 5 800 000 till 17 000 000 kr under åren 2005-200753. 

Något alarmerande och som lätt gör begreppet komparativa fördelar uppmärksammat är att 

Ugandas import från Sverige har ökat från 170 000 000 till 398 000 000 kr under samma 

period. En jämvikt mellan import och export är viktigt för att ett land inte ska hamna i ökad 

inflation och i ett ojämnt beroendeförhållande. 

 

9.1 EBA – Konkurrensförhållanden 

För att Uganda ska kunna konkurrera med den stora globala marknaden krävs en förbättring i 

produktionen. Preferensreglerna inom EBA-avtalet måste vara uppfyllda för att tullfriheten 

ska gälla. Tullfriheten är även viktig för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Sanitära 

förhållanden, transport och kvalitet på varan är ett fåtal faktorer som gör att Ugandas varor 

kan motsvara de som redan finns på världsmarknaden. Det är svårt att uppnå alla grundkrav 

som EU har och samtidigt hålla nere kostnaderna i produktionen. Som 

världsmarknadskonsument blir det sällan aktuellt att köpa en vara av sämre kvalitet till samma 

pris som en svenskproducerad kravmärkt vara54. Ett av de största problemen som gör att 

Uganda inte kan konkurrera är kompetensen inom produktionen och det i sig grundar sig i den 

sociala sektorn som inte är tillräckligt stark. I ett MUL-land som Uganda har biståndet en 

avgörande del i alla sektorer. Majoriteten av det svenska humanitära biståndet går idag till de 

internflyktingar i norra Uganda. Konflikter kostar mycket pengar att föra men utifrån ett 

                                                 
51 Svenska Regeringen, Afrika, 2008 
52 Svenska Ambassaden i Kampala, Uganda, Economic Overview July 2008, 2008 
53 Figur 1. Statistiska centralbyrån, import- och exportstatistik mellan Uganda och Sverige, bortfallsjusterat 
54 Forum Syd, Om resultat, villkor för stöd, frihandel, korruption och andra viktiga frågor för biståndet, 2007 
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handelsperspektiv bör mer bistånd satsas på industrin för att öka dess kvalitet och på så sätt 

öka produktionen och exporten55. 

EBA-avtalet uppmanar om frihandel. Forum Syd uppmanar EU att istället inför rättvis-

handelsavtal56 istället för ett frihandelsavtal. De menar att EBA-avtalet som omfattar just de 

49 minst utvecklade länderna skulle bidra till mer utveckling om en rättvis handel var första 

prioritet. Alltså, ett avtal som automatiskt gör MUL-länderna konkurrenskraftiga genom att I-

länderna lovat att öka sin import från dessa. I kritik mot EBA-avtalet menar Forum Syd att 

MUL-bönder på mycket kort tid måste lära sig konkurrera på världsmarknaden med hög 

konkurrens som redan existerar. Att istället införa ett rättvis-handelsavtal med fokus på 

utveckling och fattigdomsbekämpning anses vara bättre. 

 

9.2 Känsliga produkter – Socker, ris och bananer 

Anledningen till dessa övergångsregler på socker, ris och bananer motiveras av EU; De 

europeiska bönderna som är kraftigt subventionerade behöver tid att på ett hållbart sätt 

specialisera och reformera sig, när de länder som omfattar EBA-avtalet träder fram mer och 

mer på marknaden. Dessa tre varor kännetecknar många MUL-länder och även Uganda där 

socker idag omfattar en del av jordbruksproduktionen57. En högomsatt export till EU skulle 

kunna bidra med de intäkter som landet behöver för att styrka den avsaknade infrastrukturen i 

landet. 

Socker är den vara som mest uppmärksammats inom EBA-avtalet. Kritiken mot 

övergångsreglerna är kraftig, inte minst från MUL-länderna själv utan också från den svenska 

regeringen58. Målet med EBA-avtalet är att öka MUL-ländernas handel med omvärlden. 

Alltså, att för första gången låta den globala konkurrensen styra sig själv, utan restriktioner 

från parter som idag har stor inflytande på världsmarknaden. Varför har då den Europeiska 

Kommissionen väntat i 8 år på att släppa dessa tre varor fria? Protektionism är ett kritiskt svar 

till denna fråga59. Svenska Kristdemokraterna menar att EBA-avtalet inte får utnyttjas till sin 

                                                 
55 Svenska Regeringen, Utrikesdepartementet, Näringslivets roll i konfliktlösning och återuppbyggnad – 
workshop i Kampala, 2007 
56 Forum Syd, Öppet brev till handelsminister Eva Björling om EPA 
57 BBC News, Artikel, “Uganda to sell of sugar works”, 020311 
58 Svenska Regeringen, Sockersektorn i EU – En bakgrund, 2007 
59 Kristdemokraterna, Motion 2005/06:U381, Globalhandel, 2005 
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fulla kraft då dessa undantagsbestämmelser fortfarande existerar. Frankrike är den största 

sockerproducenten inom EU. De står för 21 procent av hela exporten medan Sverige endast 

står för 2 procent. Produktionskvoten för sockerexport inom EU låg år 2005 på 17.4 miljoner 

ton. 2006 skedde en minskning till ungefär 16.8 miljoner ton60. EU:s 

omstruktureringsprogram är orsaken bakom sänkningen, det är en del av effekterna som 

medförts av EBA-avtalet. En tillfällig fond har bildats av EU för att hjälpa de europeiska 

bönder som producerar sockerbetor. En del av stödet går till betodlare som kommer att 

drabbas av den ökade konkurrensen. På sikt kommer antagligen fabriksnedläggningar att 

drabba EU-bönderna om andelen socker från U-länder finns tillgängligt ett lägre pris än EU-

böndernas. Det är ännu svårt att säga hur stort inflytande Uganda kommer att ha på den 

europeiska sockermarknaden när tullfriheten införs år 2009. Svenska Kristdemokraterna 

menar att EBA-avtalet hittills inte har bidragit till det resultat som önskats på grund av att de 

mest kraftfulla varorna inte givits fritt tillträde av EU. Även Oxfam är kritiska till EBA-

avtalet. De menar att MUL-länderna inte kommer att ha utvecklat den produktionskapacitet 

som krävs för att kunna ta del av EU:s öppna marknad när full tullfrihet införs61. 

 

9.3 Manipuleringsrisk av EBA-avtalet 

Oxfam varnar för att ett öppnande av den Europeiska marknaden kan leda till att länder som 

inte innehåller titeln MUL kan manipulera EBA-avtalet genom att exportera sina varor via 

MUL-länder för att ta del av tullfriheten62. I teorin menar Oxfam att detta kan leda till att det 

”på pappret” står att exporten kommer från ett MUL-land. I sig kan detta bidra till att felaktig 

fakta (exempelvis Felaktigt ökade exportsiffror) rapporteras om MUL-landets utveckling. 

Oxfam rekommenderar därför att ursprunget av varan måste säkerställas innan export görs. I 

Ugandas fall kan EAC-unionen vara en risk där GSP-reglerna inte följs då de ofta får använda 

sig av Kenya och Tanzanias (Icke MUL-länder) infrastruktur. 

 

 

 

                                                 
60 Svenska Regeringen, Sockersektorn i EU – En bakgrund, 2007 
61 Oxfam Parlamentary Briefing, Everything But Arms, and Sugar?, 001213 
62 Oxfam Parlamentary Briefing, Everything But Arms, and Sugar?, 001213 
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9.4 Handel- och Biståndsförhållandet: Uganda-Sverige 

Ugandas låga exportsiffror till Sverige tyder på att varorna som exporteras idag inte tar en stor 

plats på marknaden. Efter EBA-avtalets införande skiljer sig handelsstatistiken från 

föregående årtionde. Genom Statistiska centralbyråns statistik på import- och exportmönster 

mellan Sverige och Uganda kan ett antal slutsatser dras, se Figur 1 nedan. 

 

9.4.1 Figur 1 Ugandas import och export till Sverige, 1998-2008.63 

 

 

Resultaten i Figur 1 är beräknade efter antal tusen kronor. Dvs. 20 000kr i diagrammet 

motsvarar 20 000 000kr. Det röda diagrammet står för hur mycket Uganda importerar från 

Sverige och det blåa för hur mycket Uganda exporterar till Sverige. 

Ugandas export till Sverige utgör mindre än 0.1 procent av Sveriges totala import. I Figur 1 

har åren 1999 och 2006-2008 utgjort en relativt oväsentlig ökning av export till Sverige. 

                                                 
63 Figur 1. Statistiska centralbyrån, import- och exportstatistik mellan Uganda och Sverige, bortfallsjusterat 
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Svackorna i Ugandas exportmönster är väldigt varierande. Exporten under de två första 

kvartalen under år 2006-2008 pågår i fler månader än åren innan. En ökning kan tydas mellan 

månaderna februari till juni. Den ökade importen av svenska varor efter 2001 har under 

samma period ökat kraftigt under fler månader och sjunkit under årens tredje kvartal. Efter att 

världsmarknaden liberaliserats då EBA-avtalet sattes i kraft år 2001 har en tydlig ökning av 

Ugandas import skett. Importmönstret visar ett tydligt mönster på vart kursen är på väg efter 

år 2001. Ökningen av Ugandas import är mycket tydlig och tyder mellan åren 2001-2008 att 

en ökning av landets import från Sverige med största sannolikhet kommer att fortsätta öka.  

Under de första halvåren år 2006-2008 har både Ugandas import ökat och exporten till 

Sverige har haft längre kurvor i mönstret. Det garanterar dock inte att även nästkommande år 

har en export som håller i sig i fler månader efter skörden. Med full säkerhet kan det inte 

konstateras att Ugandas export har blivit större, det krävs fler år för att kunna bekräfta det. 

Som Figur 1 redovisar sker dessa inte i utvecklingstakt eller i jämlikhet till varandra. Det är 

inte sakligt att påstå att Ugandas export är hållbart ökande då kurvorna i sig inte tyder på en 

regelbunden fortsatt ökning. Resultatet av importökningen gör Uganda till en låst exportör 

eftersom exporten inte ökat i samma takt som importen. Handel och utveckling är två begrepp 

som går hand i hand och resultatet av Figur 1 tyder på att Sverige haft en mycket positiv 

handelsbalans i detta handelsförhållande. 

Sverige exporterar mest telekommunikation-, elektricitets-, kontors-, och industriprodukter till 

Uganda. I störst skala är produkter inom telekommunikation64. Det kompletterar den stora 

utbyggnaden av mobilt nätverk i Uganda. Import av dessa slag tyder på att infrastrukturen i 

landet är under expansion. Den största andelen av Ugandas export till Sverige är 

jordbruksprodukter. Exporten av kaffe som idag uppges vara en femtedel av den totala 

exporten, har under tidigare år omfattat så mycket som 90 procent av landets export. 

Kommerskollegium har i en rapport65 utfört en fältstudie där de tar reda på svenska företags 

kännedom om EBA-avtalet. Av 18 förfrågade företag kände endast fyra till avtalet. Två av 

dessa företag sa att de inte handlade inom avtalet för att de var osäkra om kvaliteten på 

produkterna66. 

                                                 
64 Svenska Exportrådet, Trade Profile, Sverige-Uganda, 2008 
65 Kommerskollegium, Effekter av EU:s initiativ för de minst utvecklade länderna – ”Everything But Arms” Del 
2, 2006 
66 Kommerskollegium, Effekter av EU:s initiativ för de minst utvecklade länderna – ”Everything But Arms” Del 
2, 2006 
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9.4.1.1 Teori kopplat till resultatet av Figur 1 

Enligt handelsstatistiken i Figur 1 är frihandeln i detta samanhang oerhört gynnande för 

Sverige på grund av att marknaden har verkat med stor effekt för den starkare parten i 

förhållandet och ökat beroendet hos den svagare parten. För ett land som Uganda som inte har 

så starka institutioner och infrastruktur som behövs för att föra en neoliberal ekonomisk 

politik ger försöket till det genom EBA-avtalet en motsatt effekt. Stora satsningar på de 

sociala förhållandena, fattigdomen och demokratiseringen är några grundläggande behov som 

utgör grunden för att en konkurrenskraftig handelspolitik67. Handeln mellan Uganda och 

Sverige påvisar en av de negativa faktorer som kommit ur frihandeln. Ifrån ett internationellt 

handelsperspektiv har klyftorna mellan de rika och de fattiga bevisligen ökat. Bygger EBA-

avtalet på en neoliberal strategi? Resultatet i Figur 1 bekräftar att en fri marknad har skapats 

men som Uganda inte gynnats av. Det bekräftar även den vanligaste kritiken mot 

neoliberalismen. Med en trolig fortsatt ökad import till Uganda och en icke ökande export är 

detta något som framtidens statistik eventuellt får bekräfta. 

I kontrast till frihandeln som presenterats bör en eventuell lösning prövas, detta i form av 

begreppet Infant industry68. Begreppets strategi är att förbereda ett land i tidig utveckling 

inför världsmarknaden. Infant industry är aningen mer liberalt än importsubstitution69 där all 

utländsk import ersattes med inhemsk produktion. I ett land som Uganda skulle 

importsubstitution mest att drabba den industriella utvecklingen eftersom Uganda import 

består till en stor del av industriprodukter. Infant industry är ett ekonomiskt argument till att 

föra protektionism mot redan etablerade industrier. I ett MUL-land som Uganda utgör 

biståndet i förhållande till exportintäkter en mycket betydande del av nationalekonomin i 

landet. I Uganda har handel och bistånd ett betydande förhållande till varandra. Det 

humanitära biståndet (dvs. Det som inte går till internflyktingarna i norra Uganda) är en viktig 

faktor som leder till kompetensutveckling och till bättre levnadsförhållanden. Arbetslösheten 

är hög i Uganda och med en befolkning som till 80 procent försörjer sig på jordbruk är arbete 

en faktor som samtidigt alltid bör prioriteras. Att alltid ha den sociala stabiliteten i åtanke när 

                                                 
67 Regeringens Skrivelse, Sverige och Afrika – En politik för gemensamma utmaningar och möjligheter, 2007 
68 Kommerskollegium, Infant Industry 
69 Kommerskollegium, Importssubstitution 
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stora omställningar genomförs i ett land leder till att en sorts försäkring mot försvagning finns 

vid ekonomiska förändringar i landet70. 

Att föra protektionism kan medföra negativa konsekvenser från utomstående handelspartner. 

Uganda skulle eventuellt mista viktiga handelspartner igenom att få samma bemötande 

tillbaka i form av protektionism från utlandsexportörer. Detta vore en förlust för Uganda som 

har mer att förlora än sina etablerade handelspartners. Som en beroende medlem i EAC där 

viktiga sektorer erbjuds, är Uganda inte tillräckligt starka att separera från unionen på grund 

av en protektionistisk strategi. Om ett skifte till Infant industry skulle ske bör det påpekas att 

Ugandas import skulle begränsas selektivt. För att fortsätta jordbruksutvecklingen i landet 

behöver de industriella varor och det är i dagsläget en viktig import som protektionismen inte 

bör omfatta. En femtedel av Ugandas export består av kaffe. För att överleva en 

övergångsperiod måste en möjlighet finnas för de inhemska bönderna att producera och 

livnära sig på ett mångsidigt jordbruk. Även inom jordbrukssektorn skulle protektionismen 

behöva vara selektiv då landet är stora producenter av koloniala varor. 

Dessa två teoretiska mallar är mycket olika och medför både negativa och positiva 

förändringar för de inblandade parterna. Av handelsstatistiken att döma ovan, är en helt fri 

handel med parter som skiljer sig brett från varandra med största sannolikhet inte en säker 

lösning i dagsläget, då Uganda inte får in tillräckliga exportintäkter. Med EBA-avtalets mål 

där Uganda ska integreras in på en stark konkurrerande marknad, utvecklas som land på alla 

plan och bekämpa fattigdomen är neoliberala handelsmetoder på internationell nivå i 

dagsläget inte en hållbar lösning för att främja Ugandas utveckling. 

Att finna ett mellanting mellan dessa teorier som leder Uganda till utveckling är svårt. Som 

svag konkurent på världsmarknaden är varken en neoliberal strategi eller Infant industry 

försäkrade lösningar. Uganda styr inte den neoliberala teorin men kan vara selektiv inom de 

andra. Grundläggande stabilisering av landets sociala och demokratiska sektorer är första 

prioritet. Då dessa sektorer har uppnått en acceptabel nivå kan resurserna styras om till 

industrin. 

 

 

 

                                                 
70 J. Stiglitz, Globaliseringen och dess kritiker, 2003:191 
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9.5 Sidas bistånd till Uganda 2006 

Under 2006 var Sidas totala bistånd till Uganda 461 384 238 kr. Som tidigare nämnt i 

föregående avsnitt är det mycket i landet som behövs göras innan prioritering på handel och 

infrastruktur ska ta en högre plats på dagordningen. Nedan visar Figur 2 Sidas totala bistånd 

till Uganda 200671. Sektorerna i den högra kolumnen i Figur 2 går medsols med diagrammet.   

Majoriteten av biståndet går till förbättringen av landets sociala faktorer och främjandet av 

demokratin. 12 procent gick till utvecklandet av infrastruktur där Sida bland annat har bidragit 

till en utbyggnad av Ugandas elnät72 och 5 procent till handel och näringslivet. 

 

9.5.1 Figur 2 Sidas bistånd till Uganda 200673 

 

 

9.5.2 Biståndets samanhang med Ugandas utveckling 

Sidas bistånd till Uganda bidrar med stor hjälp till landets ekonomiska utveckling som är 

mycket viktig för att Uganda ska få en hållbar infrastruktur, som i sin tur kan resultera i en 

                                                 
71 Figur 2. Sidas Biståndsrapport Uganda, 2006 
72 Sida, ”Fler får el på Ugandas landsbygd”, 2007 
73 Figur 2. Sida Biståndsrapport – Uganda, 2006  
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större plats på världsmarknaden. En elektrifiering av landsbygden i Uganda bidrar till en 

bättre levnadsstandard men också till en mer kvalitativ industri för bönderna. Då ca 90 

procent av Ugandas export består av jordbruksprodukter är utvecklandet av denna sektor 

viktig. 2005 uppskattades ungefär 5-6 procent av Ugandas befolkning ha tillgång till 

elektricitet. I och med att industrin och ekonomin utvecklas blir behovet av elektricitet större 

för att kunna bibehålla den industriella utvecklingen74. Behovet av ökad produktion av 

jordbruksprodukter ökar tillsammans med en kraftig befolkningsutveckling75. 

Handelsförhållandet mellan Uganda och Sverige betonas inte mycket i landrapporter från 

Sida. Största prioritet i rapporterna är ett utvecklande av de grundläggande sektorerna som 

kräver mycket av bistånd. För att sedan kunna fokusera på en hållbar industri och inte minst 

en stor utlandsexport, är det obligatoriskt att den offentliga sektorn är fullt fungerande och 

demokratisk.  

 

9.5.3 Biståndets samanhang med Ugandas utrikeshandel 

Innan inbördeskonflikten med LRA har fått ett fredligt slut kommer mycket av biståndet att 

gå till den del av befolkningen som drabbats. Mycket bistånd går till att minska fattigdomen 

och även främjandet av demokratiseringsprocessen i Uganda. Ett stabilt flerpartisystem är 

fortfarande en process under utveckling. Eftersom landet är i utveckling på de mest 

grundläggande nivåerna (regeringen, demokratiprocessen, mänskliga rättigheterna, 

yttrandefriheten och korruptionen) går majoriteten av Sidas budgetstöd till Ugandas sociala 

sektorer, rapporterar Sida 200676. Senare har handelsförhållandet mellan Uganda och Sverige 

uppmärksammats som en viktig del i Ugandas utvecklingsprocess77. Ett forum hölls av Sida 

den 5 december 2007 där EU-kommissionens utlovade ökning av handelsbiståndet till 

länderna inom EPA diskuterades. Enligt Sida upplevde många afrikanska länder att ökandet 

av efterfrågan på råvaror har ett starkt samband med nya investeringar i länderna78. 

 

                                                 
74 Sida, ”Fler får el på Ugandas landsbygd”, 2007 
75 Sida, Landstrategi Sverige-Uganda 2001-2005, 2001:14 
76 Sida, ”Sida betalar ut mindre belopp än planerat av budgetstödet till Uganda”, 2006 
77 Sida, ”Forum sätter fokus på heta frågor om handel och tillväxt i Afrika”, 2007 
78 Sida, ”Forum sätter fokus på heta frågor om handel och tillväxt i Afrika”, 2007 
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9.5.4 Biståndets storlek i förhållande till handeln 

2006 uppgick det svenska biståndet till 461 384 238 kr. Ugandas export till Sverige under 

åren 2001-2008 är väldigt varierande. 2003 uppgick exportintäkterna till 28 152 000 kr medan 

de under 2005 nådde 5 837 000 kr. Ett genomsnitt av dessa 8 år genererar i 14 000 000 kr per 

år i exportintäkter. I förhållande till det svenska biståndet 2006, utgör exportintäkterna endast 

en trettiondedel (1/30) av de totala intäkterna från Sverige. Biståndet bidrar alltså med mer 

intäkter för Uganda än vad Ugandas export till Sverige gör. 

Den totala världsexportintäkten i Uganda har visat en tydlig ökning sedan 2003 och skiljer sig 

stort från handelsstatistiken mellan Uganda och Sverige. 

 

Figur 3 Ugandas totala världsexport 2003-200779 

År 2003 2004 2005 2006 2007 

Exportintäkter 534 mill US$ 665 mill US$ 812 mill US$ 962 mill US$ 1336 mill US$

 

Exportintäkterna har sedan 2003 ökat med ungefär 200 miljoner dollar per år. Det totala 

biståndet till Uganda under år 2006 var 1550 miljoner dollar80. Enligt Uganda Exports Online 

hade Uganda 2006 exportintäkter på 1336 miljoner dollar. Svenska Exportrådet menar att 

Ugandas totala export samma år uppgick till hela 1521 miljoner dollar. Det skiljer ungefär 

200 miljoner dollar mellan dessa källor. Jag tolkar det som ett medelresultat där inte en exakt 

summa går att finna. Exportintäkternas förhållande till det totala biståndet är jämnt. Med en 

fortsatt ökande världsexport kan intäkterna om några år bli högre än biståndet. Det är 

gynnande för befolkningen som utifrån det får en högre inkomst och bättre 

levnadsförhållanden. På sikt kan de ökade intäkterna resultera i att världsbiståndet tillåts att 

sänkas. 

 

 

                                                 
79 Uganda Export Promotion Board, 2003-2007  
80 Globalis, Uganda Mottaget Bistånd, 2006 
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9.6 Ekologiska Produkter – möjlighet till konkurrenskraftig export? 

I Sidas plan för handelsrelaterande utvecklingssamarbete (2007) uppmärksammas Uganda 

som ett av de länder där det finns förutsättningar att rikta utvecklingssamarbetet till ett mer 

handelsfrämjande perspektiv. I Ugandas fall kommer privatsektorutveckling och 

handelsfrågor stå i fokus på i Sidas biståndsarbete81. På senare år har efterfrågan av 

ekologiska produkter från Uganda till Sverige ökat. 

Företaget BioFresh Tropical Fruits82 är det företag i Uganda som uppmärksammats mest av 

både Sida och svenska medier. Det ekologiska jordbruket i Uganda har varit ett av de 

snabbast växande i Afrika. När småbönder i Uganda blir certifierade av importländernas krav 

för vad som får kallas ekologiskt bidrar det till miljöutvecklingen i Uganda. Det slutar 

använda sig av kemikalier i jordbruket vilket resulterar i en hälsosammare biologisk 

mångfald83. Även i Sidas plan för handelsrelaterade utvecklingssamarbete anses exporten av 

ekologiska produkter öka Ugandas export. Den ekologiska produktionen får bistånd ifrån 

Sida. Ett framtagande av en regional, ekologisk standard för Uganda (och andra östafrikanska 

länder) ska genomföras. I samarbetet ingår även, International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM), Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations 

Environment Programme (UNEP) samt GroLink AB84. En tidigare åtgärd för främjningen av 

ekologiska odlande har gjorts av Sida via EPOPA-programmet85. Inom programmet ledde 

Sida sju projekt i Afrika som skulle öka utvecklandet av en ekologisk produktion, varav två i 

Tanzania och fem i Uganda86. EPOPA har även hjälpt BioFresh Tropical Fruits med 

marknadsföring ute i Europa som har ökat Ugandas ekologiska export. 

Åtgärder på lokal nivå där gruppcertifieringar av råvarorna har införts gör så att böndernas 

varor uppnår importländernas krav på vad som får kallas ekologiskt. Att bönderna i Uganda 

får sina ekologiska produkter certifierade är oerhört viktigt för att klara av konkurrensen på 

världsmarknaden. I Kommerskollegiums fältstudie om svenska företags medvetande om 

                                                 
81 Sida, Plan för Sidas handelsrelaterade utvecklingssamarbete, 2007:11 
82 Sida, ”Sonia Mwadime, Managing Director, BioFresh Tropical Fruits, Uganda”, 2007 
83 Svenska Dagbladet, Artikel, ”Rättvishandel hjälper småbönder i Uganda”, 071206 
84 Sida, Plan för Sidas handelsrelaterade utvecklingssamarbete, 2007:17 
85 Förkortning för: Export Promotion of Organic Products from Africa 
86 Sida Evaluation, 00/23 Export Promotion of Organic Products from Africa. An Evaluation of EPOPA, 2000:7 
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EBA-avtalet87 sågs tydliga resultat på att oron för produkternas kvalitet var stor. Sidas hjälp 

till certifiering av ekologiska varor från Uganda utgörs av WTO:s avtal The Agreement on 

Technical Barriers to Trade (TBT-avtalet)88. Genom att skärpa certifieringen på ekologiska 

varor från Uganda kan en ökad efterfrågan på dessa varor vara resultatet. Masstillverkning 

minskar tillverkningskostnaderna och det i sin tur pressar ner försäljningspriset89. Uganda kan 

då möte upp konkurrensen av ekologiska produkter från I-länderna. Det är resultatet av en 

hållbar industri som Uganda måste uppnå för att komma ur bistånds- och importberoendet. 

För att Ugandas jordbruksindustri ska få stordriftfördelar90, både interna och externa, måste 

industrin expanderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Kommerskollegium, Effekter av EU:s initiativ för de minst utvecklade länderna – ”Everything But Arms” Del 
2, 2006 
88 Kommerskollegium, TBT-avtalet 
89 Nobelprize.org, Populärvetenskaplig Information, Ekonomipriset 2008, 2008:1-2 
90 Stordriftfördelar: Interna: Fördelar påverkade av företaget. Externa: Fördelar påverkade av landets hela 
industrisektor. 
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10 Slutsats och Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur Ugandas handels- och biståndsförhållande med 

Sverige utvecklats under EBA-avtalets tullfrihet.  I min analys har tullfriheten som omfattar 

relationen resulterat i att Sverige dragit störst nytta hittills. Sveriges export till Uganda har 

ökat kraftigt efter att EBA-avtalet infördes. Majoriteten av det som exporteras till Uganda är 

industriella- och teknikprodukter. Är detta en form av laglig ”dumpning” från Sveriges sida? 

Mer troligt är en ökad efterfrågan av industriella produkter av Uganda. I handelsförhållandet 

mellan Sverige och Uganda specialiserar Sverige alltså på denna typ av produkter som 

Uganda har ett stort behov av. För landet ska expandera sin jordbruksproduktion behöver de 

industriella varor och därmed har Sverige en komparativ fördel i denna handelsrelation. 

Utifrån Figur 1 är Ugandas export till Sverige nästintill oförändrad efter EBA-avtalets 

införande år 2001. Ett lika tydligt mönster som i Sveriges export går inte att tyda under åren 

1998-2008. Den enda ökningen som kan tolkas utifrån handelsstatistiken är att den Ugandiska 

exporten mellan åren 2006-2008 har under de två första kvartalen varje år hållt i sig i fler 

månader än åren innan. Detta är dock ingen försäkran på att en hållbar ökning redovisats. Den 

här undersökningen sträcker sig under EBA-avtalets hittills snart åtta aktiva år och utifrån 

resultatet i Figur 1 kan inga slutsatser med full säkerhet dras om Ugandas export tenderar att 

öka till Sverige. Att majoriteten av Ugandas import från Sverige består av industriella varor är 

i slutsatsen intressant. Importen har ökat kraftigt under de senare åren av 2000-talet och 

faktumet att det är till den största delen industriella varor, låter mig dra den slutsats att 

Uganda faktiskt är på väg att utvecklas industriellt. Idag är det ännu för tidigt att förutse hur 

denna ökning av industriella varor kommit till nytta och om de i sin tur kommer att öka 

Ugandas internationella export. Det lämnar jag till framtida undersökare. 

EBA-avtalets avsikt var att liberalisera handeln. I min mening har öppnandet av 

handelstullarna resulterat i frihandeln där komparativa fördelar inte bara utgörs av 

specialisering av varor91 utan nu även mellan länder som helhet. Världshandeln är nu fri och 

öppen för alla som vill handla. Alla länder vill handla, men skillnaden är att alla inte kan 

handla. Därför tjänar den starkare parten på den neoliberala handeln som skapats av tullfrihet 

mellan de mest rika och de mest fattiga. Målet med EBA-avtalet är att få in länder som 

Uganda på världsmarknaden, de ska konkurrera med sina jordbruksvaror tillsammans med 

                                                 
91 I handelsförhållandet har Sverige en tydlig specialisering på industriella varor och Uganda en specialisering på 
jordbruksprodukter. 
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EU:s hög teknologiska och subventionerade bönder. I analysen har jag kommit fram till att ett 

bortskaffande av tullar inte per automatik gjort Uganda konkurrenskraftiga som exportörer. 

Som tidigare tagits upp i avsnitt 9.4.1 visar Kommerskollegiums fältstudie på att det är de 

starkare parterna som väljer sina handelspartner. Ett land som Uganda är därför beroende av 

den starkare partens val. 

Som kritiker till handelstullar verkar EBA-avtalet först vara ett sensationellt initiativ som 

både EU och FN beskriver som världsrevolutionerande. Hade Uganda haft en högomsatt, 

stordriftfördelaktig och teknologisk jordbruksindustri hade EBA-avtalet med största 

sannolikhet genererat i en ökad export och genom detta, en mer välmående befolkning. 

Utvecklingen som behövs för att bli ett konkurrenskraftigt land och exportör ingår inte i EBA-

avtalets målsättning. EBA-avtalet försäkrar om att det är resultatet av tillämpningen av avtalet 

men tar inte på sig ansvaret för dess konsekvenser. Utvecklingen som EBA-avtalet tar ansvar 

för är den Uganda får genom att inkluderas på världsmarknaden. Vägen dit är sedan upp till 

landet och biståndsgivarnas insatser, inte EBA-avtalets. Som de flesta andra MUL-länder är 

inte infrastrukturen eller industrin högsta prioriterade sektorer. Uganda som lidit av total 

korruption och diktatorskap har mycket kvar att åtgärda innan en hållbar industri kan 

utvecklas. Inom EBA-avtalet står Uganda blottat för hungriga I-lands exportörer, den ojämna 

världshandeln blir inte jämn när dörrarna öppnas helt för en frihandel. 

Demokratisering, hälsovård och humanitärt bistånd utgör tillsammans över 50 procent av det 

svenska biståndet. Inbördeskonflikten mellan LRA och regeringen i norra Uganda får 

majoriteten av Sidas bistånd. De offentliga institutionerna i Uganda är idag svaga och till viss 

del korrupta, biståndet från Sida har även frysts under 2005 då regeringen inte uppnått att 

främja de mänskliga rättigheterna. Den sociala stabiliteten i landet måste säkras innan 

biståndet kan omfördelas till industrin och handeln. Det är också genom en social stabilitet 

hos befolkningen som gör det överhuvudtaget möjlig för produktionen i landet att börja 

blomstra. För att Uganda ska öka sin export måste jordbruket och industrin prioriteras och för 

att dessa sektorer ska ges ökat bistånd krävs det att de sociala förhållandena når en acceptabel 

nivå. I rapporterna som utgjort en stor del av metoden i uppsatsen nämns de sociala faktorerna 

alltid som viktigast. I Figur 2 är biståndsfördelningen ett tydligt resultat på detta. 

Förhållandet mellan Uganda och Sverige skiljer sig statistiskt sett från jämförelsen av 

Ugandas totala export och bistånd. 2006 visade sig landets totala exportintäkter vara nästan 

lika höga som det totalt mottagna biståndet. Ugandas export har i Figur 3 också visat en 

mycket tydligare ökning än i Figur 1 där importen och exporten till Sverige stod i fokus. Man 
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får inte glömma att Ugandas handel med Sverige bara utgör en liten del av landets totala 

handel därför är resultatet från Figur 3 relevant att ta upp. Handeln, som är en av de främsta 

nycklarna till utveckling, ser ut att tendera i en hållbar ökning för Uganda. Med en ökning på 

omkring 200 miljoner dollar per år i inkomstintäkter sedan 2003 kan slutsatsen dras att 

intäkterna med största sannolikhet kommer att fortsätta öka under nästkommande år. Det är 

oerhört viktig grundsten för ett land att vara självförsörjande. Fortsätter Ugandas totala 

intäkter att öka blir de på sikt mindre beroende av utländskt bistånd. 

Trots den stora oroligheten på de sociala förhållandena har Ugandas handelsmöjligheter börjat 

diskuterats mer. Jordbruket som omfattar 80 procent av produktionen vill svenska 

biståndsgivare expandera, både kvalitativt och kvantitativt. EPOPA-programmets utvecklande 

av det ekologiska jordbruket i Uganda har ökat omsättningen för bönderna. Det är en form av 

handelsbistånd där de Ugandiska bönderna både genom ekologisk certifiering och 

marknadsföring ges en större chans på den västerländska marknaden. Det är även miljövänligt 

som kommer att bli ett mer relevant krav inom handeln i framtiden. Initiativet ger ökade 

chanser på både världsmarknaden och gynnar den biologiska mångfalden i landet. Det mest 

idealiska handelsbistånd som kan ges är via kompetensutveckling eller hjälp till självhjälp. 

Det ekologiska jordbruket är ett praktexempel på hur både kvalitativt, kvantitativt och billigt 

jordbruk skulle möjliggöras om landets industriella utveckling prioriterades. Med största 

sannolikhet kommer även de Ugandiska bönderna ha komparativa fördelar på 

världsmarknaden om en ökad efterfrågan på ekologiska varor fortsätter vara eftersträvad över 

hela världen. Det är även i takt med ett större miljömedvetande som ett naturligt jordbruk blir 

mer eftertraktat. 

Ett annat mål och ett nyligen påbörjat scenario genom EBA-avtalet är nedrustningen av 

subventionerade EU-bönder. Initiativet har länge varit eftertraktat av U-lands bönder. Det har 

även blivit aktuellt även av EU som tycks ha ökat sin medvetenhet om värdet av naturlig 

specialisering. På sikt kan nedrustningen av EU-bönder bli oundviklig om U-landsvaror blir 

mer eftertraktade. EU som genom en nedrustning minskar sina utgifter i form av 

jordbruksbidrag till sina bönder har eventuellt något att förlora i början inom jordbrukssektorn 

men på sikt bör även EU-länderna industrialiseras mer och EU kan reformera sina 

subventioner. De ugandiska bönderna skulle därmed få större efterfrågan på sina varor som 

via naturlig väg kan producera likvärdiga jordbruksprodukter som EU-bönderna, 

osubventionerat. Om denna reformation skulle förverkligas kan EBA-avtalets mål klassas som 

uppfyllda. 
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Teorierna i uppsatsen förordar mycket olika metoder och är direkta motsatser till varandra. 

Neoliberalismen som omfattar världshandeln idag har visat sig ordentligt efter EBA-avtalets 

införande. Prövandet av begreppet Infant industry skulle ge bäst resultat om Uganda inte slog 

ut den teknologiska exporten. En total protektionism skulle kunna motarbeta den obalans som 

finns i den stora andelen import och avsaknade export så skulle många viktiga industriella 

varor inte nå landet och det är inte en lösning för framtida utveckling. Idag är det inte många 

länder som använder sig av protektionism som uppbyggnadsstrategi på grund protektionism 

inte uppskattas av den starkare parten. Världshandeln är idag friare och mer globaliserad 

vilket har resulterat i en större mängd utländska investeringar i MUL-länder. 

Den största slutsatsen jag kommit fram till i uppsatsen är att EBA-avtalet inte förändrar så 

mycket som utlovats. Det är en bra idé i grunden men kan endast ha en funktion om 

förutsättningarna för Ugandas exportörer varit lika goda som de är för Sveriges. Det är 

skillnaden mellan succé och utebliven framgång inom EBA-avtalet. Ökad 

konkurrenskraftighet är inte en automatisk efterföljare av tullfrihet och EU har helt och hållet 

undvikit frågan om hur MUL-länderna ska kunna konkurrera med sina mindre utvecklade 

industrier. Genom att EBA-avtalet omfattar de 49 minst utvecklade länderna tar EU en stor 

risk när de menar att konkurrensen kommer kunna bemötas. Det är trots de 49 minst 

utvecklade länderna mot resten. Så som världshandeln är fördelad idag är inte EBA-avtalet 

den utlösande faktorn för dessa länders ökade utveckling. Världshandeln styrs inte av tullar, 

den styrs av vem som har den mest utvecklade teknologiska industrin och som kan producera 

bäst varor både till lågt pris och hög kvalitet. 
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