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Folkmängden i världen ökar från nuvarande 7,7 till 
nästan 10 miljarder år 2050 och allra snabbast är folk-
ökningen i Afrika. Där sker en fördubbling från 1,2 
till 2,5 miljarder under samma tid. Om den nuvaran-
de takten håller i sig inträffar en ansenlig global för-
skjutning under detta århundrade. År 2100 bor en 
tredjedel av alla människor på jorden i Afrika. I andra 
världsdelar har nativiteten sjunkit kraftigt i takt med 
en höjd levnadsstandard och förbättrad hälsovård, 
men så icke i Afrika. I den folkrikaste staten, Nigeria, 
föder kvinnorna alltjämt över fem barn, i medeltal.

Afrikas växande betydelse kan betraktas ur många 
olika synvinklar, till exempel i ett europeiskt och ett 
kinesiskt perspektiv, för det är mellan Kina och Eu-
ropa som kampen förs om Afrikas själ – och rikedo-
mar. EU är alltjämt afrikanernas största handelspart-
ner, men det dröjer kanske inte länge förrän kine-
serna är de största investerarna. De två ekonomiska 
stormakterna gör sitt bästa för att framstå som bäs-
ta samarbetspartner – EU förnyar för tillfället under 
Finlands ordförandeskap sitt partnerskapsavtal med 
kontinenten, allt medan Kina söker nya deltagare i Si-
denvägen, the Road and Belt Initiative. Mindre aktö-
rer, men ändå ingalunda obetydliga, är Ryssland och 
USA. Vladimir Putin försöker värma upp de relatio-
ner som svalnade efter Sovjetunionens kollaps och 
Ryssland har kraftigt ökat vapenexporten de senaste 
åren. USA under den oberäknelige Donald Trump är 
ett stort frågetecken efter två Afrikaintresserade pre-
sidenter, George W. Bush och Barack Obama.

Vill man betrakta den afrikanska utmaningen ur 

Trots folkökningen har Afrikas 
andel av världens industripro-
duktion och bnp minskat 
sedan 1970-talet. Idag tävlar 
Europa och Kina om afrikaner-
nas gunst i försöken att ge fart 
åt utvecklingen. Två böcker 
betraktar Afrikas ekonomiska 
framtid ur helt olika perspektiv.
 

AKTUELLA BÖCKER

Björn Sundell
är ekonomie magister. 

Han besökte Västafrika i februari–mars 2019.

Afrika mellan väst och öst



44   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2019

ett europeiskt och ett kinesiskt perspektiv erbju-
der två böcker två helt olika ingångar, båda in-
tressanta på sitt sätt.

Anders Bollings och Erik Esbjörnssons lätt-
lästa bok Miljardlyftet utgår från konsekvenser-
na av en snabbt växande afrikansk befolkning. 
Undertiteln Så förändras världen av ett växan-
de Afrika syftar på de många olika följderna. 
Kontinentens växande folkmängd innebär nya 
marknader och ny ekonomisk tillväxtpotential, 
och här finns hälften av världens ännu outnyttja-
de jordbruksmark. Men folkökningen kan också 
innebära nya flyktingströmmar till Europa och 
ett allt starkare klimathot. I Afrika är den aktiva 
klimatmedvetenheten nästan obefintlig. 

Irene Yuan Suns bok The Next Factory of the 
World – how Chinese Investment Is Reshaping 
Africa är betydligt tyngre läsning, inte minst på 
grund av den enorma mängd fallstudier som lig-
ger bakom författarens forskargärning. Tillsam-
mans med sitt team har hon studerat 1 500 kine-
siska företag, många av dem små eller medelsto-
ra bolag grundade av entreprenörer som vill prö-
va sin lycka långt hemifrån. Kina, med stigande 
löner och ett ständigt vakande kommunistparti, 
känns trångt och instängt i mången privatföreta-
gares ögon, medan möjligheterna (och riskerna) 
i Afrika är obegränsade.

Journalistisk betraktelse
Bolling och Esbjörnsson har bägge en journalis-
tisk bakgrund och de talrika anekdoterna ger liv 
åt skildringen. Här finns en positiv underton: De 
senaste decenniernas framsteg i utvecklingen är 
många. Fler barn går i skola, hälsovården har 
gått framåt med stormsteg i de flesta afrikans-
ka länder, demokratin breder ut sig. Det finns 
fortfarande problemländer som Kongo, Sydsu-
dan, Somalia och Mali, men, konstaterar förfat-
tarna, ”över större delen av Afrika har i dag fred 
brett ut sig”.

Miljardlyftet betonar därför möjligheterna som 
undgår dem som fokuserar på katastrofer, epi-
demier och krig och som betraktar svarta Afri-
ka som en förlorad kontinent. Potentialen finns 
i det faktum att de flesta afrikanska länder inte 
använder sina resurser till fullo. Afrikas andel av 
den globala industriproduktionen är i dag mindre 
än den var år 1980. Och andelen av världens bnp 
har sjunkit från 12 procent år 1970 till 10 procent 
nu på 2010-talet, trots den snabba folkökningen.  

Fortfarande är de flesta afrikanska länder yt-
terst beroende av Europa. Bara 15 procent av 
utrikeshandeln sker inom kontinenten. En vik-
tig orsak är att förädlingsgraden fortfarande är 
låg och de flesta länderna är råvaruproducenter. 
Författarna noterar undantagen, såsom Sydafri-

Ghanas huvudstad Accra saknar i likhet med många afrikanska huvudstäder metro, lokaltåg och överlag en 
fungerande kollektivtrafik. Följden är kaos på stadens gator. 
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ka, Tunisien, Marocko och Elfenbenskusten, och 
konstaterar att demokratier i allmänhet lyckas 
bättre i sin diversifiering av ekonomin än dikta-
turer, låt vara att det finns framgångsrika dikta-
turer som Rwanda och Etiopien före 2018.

Om nu utvecklingen har gått framåt, varför 
minskar inte nativiteten som den gjort i Asien 
och Latinamerika? Ty också om termen ”överbe-
folkning” sällan används i offentligheten, så är 
folkökningen ett reellt hot mot ländernas egen 
utveckling och den globala uppvärmningen. Så-
som författarna poängterar föds det fler barn i 
Afrika än kontinenten kan livnära och förse med 
jobb. Flykten från landsbygden är snabb, men 
urbaniseringen leder inte till en industrialisering 
som den gjort i nästan hela den övriga världen. 
Det betyder hög arbetslöshet och växande slum-
områden med usla sanitära förhållanden.

Också med tanke på miljön är den snabba 
folkökningen en fara: Nästan alla afrikanska hu-
vudstäder saknar effektiv avfallshantering och 
fungerande offentliga kommunikationer. Följden 
är berg av sopor i städernas utkanter och en all-
varlig luftförorening när folk tar sig fram med 
mopeder, motorcyklar och bilar som sällan fyl-
ler de senaste utsläppsnormerna.

Varför bromsas inte folkökningen? Det finns 
inget enkelt svar, men författarna citerar Ugan-
das president Yoweri Museveni som med stolthet 
har sagt att ”landets viktigaste tillgång finns in-
te under jorden eller på marken, utan den är be-
folkningstillväxten”. På nationell nivå förekom-
mer i många länder en övertygelse om att den 
växande befolkningen är en välsignelse. På mik-
ronivå, inom familjerna, betraktar också Mor 
och Far en riklig barnaskara med stolthet och 
visar gärna upp den för släkt och vänner.

Vem emigrerar? 
Med tanke på 2010-talets flyktingströmmar till 
Europa innehåller boken ett intressant konsta-
terande. Det är inte de fattigaste som flyr undan 
våld och brister. Det är den lägre medelklassen 
som har så mycket pengar att den kan ge sig av 
med mobiltelefonen och lite pengar på fickan för 
att klara utmaningarna på färden. Vill man und-
vika migration räcker det inte med en höjning av 
folkens levnadsstandard. Det behövs god utbild-
ning, realistiska jobbutsikter och möjligheter till 

privatföretagande för att hålla den växande be-
folkningen hemma.

Men som tidigare nämndes har Bollings och 
Esbjörnssons bok en positiv underton. Omvärl-
dens växande intresse för Afrika erbjuder möj-
ligheter för alla parter. Afrikanernas självförtro-
ende har stärkts och de blir bättre på att spela ut 
utländska företag och u-hjälpsorganisationer mot 
varandra. Övertron på socialismens välsignelse 
har försvunnit, demokratin breder ut sig och regi-
merna blir (i medeltal) stabilare. Det finns hopp.

Kina som partner
Också Irene Yuan Suns bok har en positiv un-
derton, men av helt annat slag. Här utgår förfat-
taren från att Kina, som för bara två generatio-
ner sedan var ett fattigt utvecklingsland, har de 
bästa förutsättningarna att främja utvecklingen 
i Afrika. Hon är inget språkrör för president Xi 
Jinpings expansiva regim, utan hon utgår från 
ett stort antal fallstudier på vilka hon baserar si-
na slutsatser.

På 2000-talet har stigande kostnader påver-
kat både stora och små företag i Kina. Stora fö-
retag har etablerat dotterbolag i lågkostnadslän-
der som Vietnam medan småföretagare sökt sig 
till länder med mindre lokal konkurrens. Tusen-
tals kinesiska fabriker har grundats i Afrika och 
tillverkar allt från kläder till bildelar; från plast-
kärl till maskiner. Många har blivit underleve-
rantörer till stora varumärken som Levi’s och 
Reebok. Vissa företag har kompletterat den ti-
digare lokala produktionen, andra har slagit ut 
afrikanska konkurrenter.

Enligt författaren är det lättare för kinesiska än 
för europeiska företag att hantera den kaotiska 
verkligheten, präglad av flaskhalsar och brister. 
Kineserna är också vanare vid att ”hoppa över” 
teknologiska generationer – ett fenomen som kan-
ske bäst syns inom telefonin: Många afrikanska re-
gioner har aldrig haft fungerande fasta telefonnät, 
utan de har tagit steget direkt in i mobiltelefonin, 
på samma sätt som delar av Kina har gjort. Ett an-
nat teknikhopp, typiskt för både Afrika och Kina, 
sker när avlägsna byar går från strömlöst direkt 
till egenproducerad elektrisk energi med solpane-
ler. Kraftledningar har aldrig funnits och kommer 
kanske aldrig att finnas i glesbygden.

Boken bygger på fallstudier och intervjuer 
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med företagarna. De avspeglar typiska kinesis-
ka värderingar som ligger långt från kvartalseko-
nomins brådska; som när grundaren av ett verk-
stadsföretag i Nigeria konstaterar att han verkat i 
landet i flera decennier och gott kan vänta ett de-
cennium till på den stora framgången. Eller när 
tillverkaren av bildelar i Kenya konstaterar att 
”här är man van vid att fixa och reparera”. Om 
en maskindel går sönder i produktionen väntar 
man inte på en reservdel från Europa eller Kina 
utan tillverkar den själv i verkstaden.

Internationell ekonomisk historia visar att 
länder sällan blir framgångsrika utan en indu-
striell bas och export. Råvaruproduktionen bor-
de efterföljas av en förhöjning av förädlingsgra-
den. Industrialiseringen kommer före tjänsteeko-
nomin. Utvecklingen i Afrika har på flera håll 
gått i fel riktning. Svarta Afrika stod på 1970-ta-
let för 2 procent av världens textilproduktion, 
Asien för 8 procent. Efter millennieskiftet ha-
de Afrikas andel sjunkit till 0,1 procent och Asi-
ens stigit till 25.

Enligt Irene Yuan Sun kan den negativa tren-
den vända tack vare de kinesiska fabrikörerna. 
För dem erbjuder Afrika ung, billig arbetskraft 
och en stor marknad. Här behövs inte högtekno-
logi. I första hand gäller det att tillverka enkla, 
billiga varor som efterfrågas i fattiga länder, i an-
dra hand underleveranser till globala varumär-
ken. Låga löner gör att komplicerade textilmöns-
ter till exempel på t-tröjor kan produceras billigt.

Hårda tag
Författaren sticker inte under stol med att fabri-
körerna Kina inte alltid behandlar lokalbefolk-

ningen med respekt. Olycksfall i arbetet inträf-
far. Arbetsplatshälsovården är outvecklad. Kor-
ruption förekommer. De kinesiska entreprenö-
rerna är tuffa äventyrare som tar för sig.

Irene Yuan Sun berör inte de stora trenderna in-
om den kinesiska globaliseringen: köpen av afri-
kansk åkermark eller finansieringen av hamnar 
och vägar som skapar ett beroendeförhållande 
mellan låntagare och långivare. Författaren foku-
serar på industriproduktionen som hon anser att 
europeiska och amerikanska företag misslyckats 
med att utveckla i Afrika. Utan kinesiska företaga-
re förblir Afrika en industriell dvärg, är hennes tes. 

Författaren slutsatser bygger på studier av ki-
nesiska företag. Hon gör tyvärr inga motsvaran-
de studier i västerländska fabriker. Det gör inte 
hennes fallstudier mindre intressanta, men inne-
bär att man måste ta hennes självsäkra slutsat-
ser med en nypa salt.

Vem leder i kampen om afrikaneras sympa-
tier, Kina eller Europa? Irene Yuan Sun anser 
att européernas koloniala förflutna gör kineser-
na överlägsna i PR-hänseende.  Bolling och Es-
björnsson drar inga långt gående slutsatser, men 
återger opinionsmätningar i 36 afrikanska länder 
som antyder att kineserna för närvarande verkar 
ha ett psykologiskt övertag.

Bolling och Esbjörnsson beskriver Afrika i ett 
brett europeiskt perspektiv, Irene Yuan Sun i ett 
smalt kinesiskt. Afrikas framtid är värd att be-
traktas ur många olika synvinklar. Med tanke på 
att en fjärdedel av världens befolkning är afrika-
ner år 2050 är huvudsaken att vi inte underskat-
tar kontinentens växande betydelse och att vi in-
te avfärdar Afrika som ett hopplöst fall.
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