
 

 

 

 

 

Sockerproduktionens skilda 

utveckling i u-länder 

– En jämförande fallstudie av Moçambique och 

Tanzania 

Södertörns högskola | Institutionen för Livsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Global Utveckling | Vårterminen 2009 

Programmet för Utveckling och internationellt samarbete 

Av: Robar Fatahi 

 
 



 2 

Abstract 

The different development of sugarproduction in developing countries: A comparative 

case study in Mozambique and Tanzania. 

Author: Robar Fatahi  

How affected are the sugar production in Mozambique and Tanzania by EU sugar regime? 

What does the EU sugar reform constitute in these countries?  

Using theories regarding free trade and anti-free trade, I am able to answer these questions. 

The aim of this paper is to study how the various sugar agreements with EU affect the sugar 

production in Mozambique and Tanzania. Therefore I am using a method called a most 

similar system design in this comparative case study. The conclusion is that the EU sugar 

regime is the main reason to how the sugar productions in developing countries are. This 

conclusion is drawn since the difference in their developed sugar production is based on the 

importance of an advantageous sugar agreement. This can be applied to the case in Tanzania, 

which had a higher sugar export when the country had an advantageous sugar agreement with 

EU. Now when the trade has been more liberalized with the sugar reform the country does not 

have the same advantageous agreements with EU and the sugar export has been smaller. 

Compared to Tanzania Mozambique has had a better development in their sugar production, 

since their trade agreements with EU is better today than before 2001. 

Keywords: EU sugar regime, sugar reform, trade liberalization, fair trade, Stiglitz, sugar 

production, developing countries, Mozambique, Tanzania.  
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1. INLEDNING 

 

”En genomsnittlig europeisk ko subventioneras med två dollar om dagen (Världsbankens mått 

på fattigdom); mer än hälften av utvecklingsvärldens befolkning lever på mindre än så. Det 

förfaller bättre att vara ko i Europa än att vara fattig människa i ett utvecklingsland.” (Stiglitz 

2007: 89). 

 

Citatet ovan kommer från Joseph Stiglitz där han vill påvisa vilka orättvisa grunder den 

fattiga befolkningen i u-länderna lever på medan den europeiska handels- och 

jordbrukspolitiken innebär att till och med de europeiska korna har bättre levnadssituation. 

 

1.1 EU: s handelspolitik 

 

EU vill underlätta u-ländernas utveckling därför får u-länderna möjlighet att exportera 

jordbruksvaror till EU till lägre tullar än vad i-länderna kan. Dessutom får cirka 50 länder som 

anses vara världens minst utvecklade länder (MUL) exportera nästan alla varor tullfritt till EU 

(EU-upplysningen: Handel med u-länder 2009). EU vill påvisa hur man har reglerat 

jordbrukspolitiken för att inte den ska missgynna u-länders möjligheter på världsmarknaden. 

Trots detta har många u-länder en dålig utveckling och jordbruken har svårt att expandera.  

Varför uppstår en sådan situation när EUs jordbrukspolitik har tagit hänsyn till u-länderna? 

 

Bakgrunden till EU: s sockerregim ligger i den gemensamma handelspolitiken för EU som bildades år 

1967. Syftet med handelspolitiken är att avvecklad tullavgift mellan medlemsländerna stärker 

konkurrenskraften bland företagen inom unionen. EU: s skyddsåtgärder för att unionen inte ska 

drabbas av andra länders prisdumpning och subventioner görs genom att teckna tull- och handelsavtal 

med utomstående länder.  

 

EU utgår från olika typer av verktyg i deras handelspolitik som bland annat inkluderar:  

 Gemensam tulltaxa: tullavgiften vid import av en vara ska vara densamma för alla 

medlemsländers handel med utomstående länder. 

 Exportregler: huvudregeln inom EU är att exporten av varor till länder utanför EU inte ska 

omfattas av några handelshinder. EU kan begränsa deras export till utomstående länder om ett 
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utav medlemsländerna skulle ha brist på en viss vara, eller om utvecklingen på marknaden är 

onormal. 

  Importregler: importen inom unionen är fri. Gällande import från övriga världsmarknaden kan 

EU-kommissionen på eget initiativ eller på begäran av ett medlemsland begränsa importen av 

en viss vara. Detta görs då på grund av ökad importvolym som kan pressa ner priserna och 

skada producenterna av samma vara inom unionen.  

 Skydd mot prisdumpning: dumpade priser innebär att varor exporteras till utomstående länder 

för ett pris som är mycket lägre än priset på EU: s marknad. När EU genomför 

antidumpningsåtgärder måste de ta hänsyn till producenterna i landet, men de måste även tänka 

på konsumenternas intresse för lägre priser. 

 Skydd mot subventioner: varor som får statligt eller annat offentligt stöd av 

exportlandet kallas för subventionerade varor. Enligt Världshandelsorganisationen 

(WTO) är vissa typer av subventioner förbjudna, ett exempel på förbjuden subvention 

är subventioner på varor som endast är till för export. Om importlandet kan påvisa att 

subventionerad import innebär allvarliga skador för dem inhemska producenterna kan 

landet införa antisubventionsåtgärder (EU-upplysningen: Handelspolitiska verktyg 

2009). 

 

1.2 Problemformulering 

 

Majoriteten av människorna i de fattiga delarna av världen, cirka 2,5 miljarder människor är 

beroende av jordbruket för att kunna försörja sig och överleva (Vlyder 2006: 124). Många av 

de utsatta och deras levnadsförhållanden blir direkt eller indirekt påverkade av priserna på 

basvarorna som de antingen odlar själva eller köper (Fhalbeck 2006: 103). I flera regioner har 

socker haft en viktig roll för människornas levnadsförhållanden. Hög sockerproduktion bidrar 

till positiv utveckling och reducerad fattigdom i länder som bland annat Moçambique då det 

bland annat skapar många arbetstillfällen. Därför måste man hjälpas åt att införliva 

sockerproduktionen i fattiga länder som en strategi för att reducera fattigdomen.  

 

I EU är socker dock den mest reglerade jordbruksprodukten och priset har legat på mer än det 

dubbla världsmarknadspriset under de senaste åren. EU: s sockerregim har med garanterat 

minimipris och höga importtullar som eliminerar konkurrerande import hjälp till att 

upprätthålla det höga priset på socker inom unionen. Dessutom exporterar EU stora mänger 
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av sockeröverskott till låga priser med hjälp av så kallade exportsubventioner som leder till att 

världsmarknadspriset på socker sänks. Sockerrör är en viktig gröda för många 

utvecklingsländer, men EU: s sockerregim innebär att många u-länder på grund av höga 

importtullar blir utestängda från en stor exportmarknad. Samtidigt pressar EU ner priset på u-

ländernas andra exportmarknader via den billiga exporten av subventionerat socker. Detta 

leder till att alla de invånare som försörjer på sockerproduktionen i u-länderna blir fattigare då 

deras möjligheter att få lön elimineras eftersom landets sockerproduktion och export 

försämras eller helt slås ut.  

 

I Moçambique har sockerproduktionen innan år 2001 missgynnats dels på grund av de inte 

har haft tillgång att exportera socker till EU och dels för att EU har pressat ner 

världsmarknadspriset. Jämfört med den övriga jordbrukspolitiken är EU: s sockerregim 

omodern. Den omstruktureras inte på ett sätt som krävs för att u-länderna ska få en ekonomisk 

stabilitet. En reform av sockerregimen går inte att undvika då den måste regleras som den 

övriga jordbrukspolitiken. Man kan reglera den på ett sätt som skulle innebära att även MUL-

länderna gynnas. Sockerregimens reform innebär att sockermarknaden blir mer öppen men 

frågan är hur pass gynnsam denna reform är för u-länderna? (Axelsson Nycander & Jonasson 

2005: 33). 

 

Handelsliberaler vill att u-länder bland annat ska öppna sig för export, ha fria marknader, ta 

bort handelshinder mot flödet av varor. Joseph Stiglitz menar tvärtom att frihandeln inte lett 

till en rättvis världshandel då handelsavtalen aldrig har varit fria eller rättvisa. U-ländernas 

marknader har istället varit öppna för i-ländernas varor utan att u-länderna har fått samma 

tillgång till i-ländernas marknader (Stiglitz 2007: 69). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att förklara vad EU: s sockerregim har för påverkan på 

sockerproduktionen i Moçambique och Tanzania och vad sockerreformen i EU innebär för 

dessa två länder. Jag begränsat mig genom att endast undersöka om EU: s sockerregim 

påverkar just dessa två u-länder fastän jag är medveten om att EU utgör en liten del av 

världshandeln på socker. Jag ska i studien utgå från handelsliberal teori och Joseph Stiglitz 

teori om en rättvis världshandel.  
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Huvudfrågan som ska besvaras i undersökningen är: på vilket sätt påverkas Moçambiques 

samt Tanzanias sockerproduktion av EU: s sockerregim? Vidare vill jag besvara: vad innebär 

en sockerreform i EU för dessa länder? 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

 

Uppsatsen ska vidare delas upp i fem kapitel, då undersökningen ska utgå från handelsliberal 

teori och Joseph Stiglitz resonemang och kritiska inställning till handelsliberala tankar 

kommer det andra kapitlet behandla dessa. I den tredje delen av uppsatsen ska jag att redogöra 

för den metod som har används, det vill säga en mest lika-design för att besvara 

frågeställningarna. Jag kommer även att redogöra för vilket material som har använts och 

varför jag har valt att utgå från handelsliberal teori och Stiglitz teori. Det fjärde avsnittet ska 

behandla relevant information om sockermarknaden, EU: s sockerregim samt sockerreform 

och dess betydelse i Moçambique och Tanzania. Detta ska sedan analyseras i det femte 

kapitlet och kopplas samman med teorierna. I det sista avsnittet har jag som avsikt att 

redovisa resultatet och min slutsats av jämförelsen mellan länderna. I detta avsnitt kommer 

jag också att diskutera om hur resultatet skulle ha blivit om man hade valt att analysera andra 

fall och använt andra metoder som eventuellt kan leda till annorlunda slutsatser. Jag kommer 

även att resonera kring vad som skulle vara intressant för eventuell vidare forskning angående 

denna undersöknings problematik. 
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2. TEORI  
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter som dels är 

handelsliberalism och dels Joseph Stiglitz teori om hur man kan göra världshandeln att bli 

rättvis. Han är kritisk till handelsliberalismens idéer kring sambandet mellan fri handel och 

rättvisa då alla länder inte har samma förutsättningar att kunna delta på världsmarknaden. 

Därför kommer jag i detta avsnitt först att redogöra för de handelsliberala teorierna för att 

man sedan ska få en förståelse för Stiglitz kritik som tas upp senare i avsnittet. 

 

2.1 Handelsliberalism  

An Inquery into the Nature and Causes of the Wealth of Nations skrevs på slutet av 1700-talet 

av Adam Smith som var en liberal filosof inom nationalekonomin. I publikationen var hans 

utgångspunkt privat ägande och fri konkurrens samtidigt som han menade att det var statens 

uppgift att hålla konkurrensen uppe. Hans teori angående handel är att alla företag och länder 

borde specialisera sig i produktion av en vara och producera detta i stora mängder. Då krävs 

det att man har tillgång till fler marknader och detta ligger till grund för liberalernas krav på 

fri handel och öppna marknader. Smith menar att inget företag eller land borde kasta bort sina 

resurser på att tillverka produkter som andra länder är bättre på. Han menar att land A är 

lämpligare på att tillverka en viss produkt än vad land B är på grund av tillgång till råvaror 

och erfarenhet. Vidare menar han att land B är bättre än land A på att producera något annat 

och därmed borde dessa länder satsa på att producera det de är bäst på för att sedan börja 

handla dessa varor av varandra (Kleen m.fl. 2003: 19). Med vad händer med de länder som 

inte har bättre förutsättningar än ett annat land för att producera något? Uppstår det då ingen 

handel med dessa länder? 

David Ricardo publicerade Lagen år 1817 som handlade om komparativa fördelar och som 

står till grund för de klassiska utrikeshandelsteorierna. Ricardo hävdar att länder har olika 

produktionskostnader för att tillverka samma vara. Ett exempel på detta är att det billigare att 

odla vin i Portugal än i England på grund av att man bland annat behöver färre arbetsdagar att 

framställa vinet i Portugal. Med hjälp av detta exempel vill han påvisa att ett land måste 

producera mindre av en viss vara för att få mer utrymme att satsa på en annan vara som inte är 

lika dyr att framställa. På detta sätt använder man världens resurser bättre. Han svarar på 

kritiken mot Smith genom att visa med komparativa fördelar att det i verkligheten finns många 
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varor och producenter och att alla länder kan hitta något att exportera. Ett land kommer enligt 

honom alltså att exportera de varor där produktionskostnaden är låg och importera varor där 

kostnaderna vid tillverkningen är höga (Kleen m.fl. 2003: 19-21).  

 

Smith och Ricardos teori har på senare tid utvecklats av flera efterträdare. Enligt Eli 

Heckscher och Bertil Ohlins teori bestäms utrikeshandeln av kostnadsskillnader som även de 

övriga liberala teoretikerna diskuterar. Med detta menar de att i verkligheten tenderar ett land 

exportera varor som kräver en stor mängd av de produktionsfaktorer som landet har mycket 

utav (Kleen m.fl. 2003: 22). Argumenten för världshandelns liberalisering och frihandel är 

bland annat att sänkta importhinder leder till: lägre pris på varor på grund av att en avgift 

försvinner och på grund av att konkurrensen blir större. Varor och investeringar som flödar 

över länders gränser ökar människor förståelse för varandra och risk för krig minskar. 

Tekniska nyheter sprider sig enklare till alla länder samt att fri import leder till ökat utbud för 

ländernas invånare (Kleen m.fl. 2003: 24). 

 

2.2 Joseph Eugene Stiglitz: Rättvis världshandel  

 

Det finns flera faktorer som gör världshandeln orättvis. De som förespråkar en 

handelsliberalisering vill att u-länder ska öppna sig för export, ha fria marknader, ta bort 

handelshinder mot flödet av varor och så vidare. Joseph Stiglitz som är en amerikansk 

nationalekonom menar att frihandeln inte har fungerat för att handelsavtalen aldrig har varit 

fria eller rättvisa. Istället har det varit öppnade marknader för i-ländernas varor i u-länderna 

utan att u-länderna har fått samma öppenhet till i-ländernas marknader. Med helt fria och 

rättvisa handelsavtal hade u-ländernas fördelar varit större än i dagens ojämna globalisering 

där i-länderna har skapat effektiva handelshinder som är till u-ländernas nackdel. Stiglitz 

hävdar samtidigt att helt fria och rättvisa handelsavtal inte innebär att alla länder vinner på 

dem då alla individer inte har samma möjligheter att delta på den öppna marknaden. Detta 

innebär att en person som bor i ett i-land enklare kan ta vara på de möjligheter som medförs 

av den öppna marknaden i u-länderna, samtidigt som människorna i u-länderna inte har 

samma möjlighet. Det här beror bland annat på att i u-länderna finns det ingen bra 

infrastruktur som behövs för att transportera varor till marknaden. På grund av dålig teknik 

och höga krav på varor från i-länderna kan det för u-länderna ta flera år att producera dessa 

varor som uppfyller dessa krav (Stiglitz 2007: 69-70). Ekonomer diskuterar att 
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handelsliberalisering medför effektivitet och tillväxt, men det som är mer intressant för 

folkmassan och som ekonomer inte tar hänsyn till enligt Stiglitz är rättvisa. När man 

diskuterar orättvis handel ska man uppmärksamma alla aspekter som gör att u-länderna 

hamnar i underläge, aspekter som bland annat hög produktionskostnad, dålig infrastruktur, 

sämre kvalifikationsnivå och liten produktivitet. Stiglitz menar att man skulle uppnå ett 

rättvist handelssystem om alla subventioner och handelsrestriktioner avvecklades. I dagens 

läge är det förbjudet enligt handelsavtalen med subventioner på allt utom jordbruksvaror. 

Detta påvisar hur handelsliberaliseringen endast är till fördel för vissa människor på andras 

bekostnad då inkomsterna för bönder i u-länderna som inte har tillgång till subventioner 

trycks ner på grund av att jordbrukarna i i-länderna får tillgång till jordbruksstöd. Då cirka 70 

procent av u-landsinvånarna är beroende av jordbruket på något sätt innebär i-ländernas 

subventionering att u-ländernas inkomster fullständigt trycks ner. Bönderna i u-länderna slås 

ut av västs jordbrukssubventioner eftersom det drar ner på de inhemska priserna på 

jordbruksvaror. Regeringarna i dessa drabbade länder kan subventionera sina bönder till en 

liten del för att komma till en jämn nivå som i-ländernas givmildhet gentemot de egna 

bönderna. Men om u-länderna skulle börja med subventioner skulle det innebära en trög och 

sämre tillväxt för landet då pengarna för utveckling minskar (Stiglitz 2007: 79-80). 

 

Stiglitz menar att man kan skapa ett system som skulle främja en rättvis handel och gynna 

både u- och i-länderna. Han menar att man ska ge u-länderna möjligheten att utvecklas genom 

handel och hans förslag för att kunna genomföra detta är att särbehandla u-länderna. Med 

detta menar han att i-länderna bland annat borde öppna upp sina marknader för u-länderna 

utan att kräva ömsesidighet eller att ha ekonomiska och politiska krav. Stiglitz föreslår också 

att medelinkomstländernas marknader borde öppnas för MUL-länderna och att ha företräden 

gentemot varandra utan att inkludera de rika länderna. På så vis menar han att rädslan för 

import från de rika länderna som slår ut den inhemska produktionen skulle elimineras (Stiglitz 

2007: 86-87). Stiglitz säger också att u-länderna endast har ett rimligt alternativ för tillfället 

för att skydda sig mot västs subventionerade varor och det är att genomföra ett tullskydd mot 

västs subventionerade produkter. Detta är det enda alternativet då han menar att staten i dessa 

länder inte har resurser till att både ge stöd till de enskilda bönderna och att samtidigt göra 

investeringar som hela landet är i behov av. Ett vidgat marknadstillträde skulle främja u-

länderna och deras möjligheter att skydda sina fattigaste invånare skulle öka. Om man inte 

vidgar på marknadstillträdet menar Stiglitz att man istället borde skapa undantag som betyder 

att u-ländernas utrymme att delta på rätt premisser ökas (Stiglitz 2007: 88).  
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3. METOD  

 

3.1 Val av fall 

 

För att svara på frågan om EU: s sockerregim påverkar Moçambique och Tanzanias 

sockerproduktion kan man använda sig av olika metoder. En vanlig metod som används vid 

en jämförande studie är en så kallad mest lika-design som påverkar vilka fall man väljer att 

jämföra. Tanken med denna typ av undersökning är att jämföra länder som är lika varandra i 

flera avseenden (Denk 2002: 43). Undersökning är en jämförande fallstudie för att se om att 

EU:s sockerregim påverkar Moçambiques och Tanzanias sockerproduktion. Jag finner dessa 

fall lika i flera avseenden, nedan visas en tabell på relevanta likheter och olikheter mellan 

Moçambique och Tanzania. 

 

Tabell 1: Översikt på likheter och olikheter mellan Moçambique och Tanzania 

  Moçambique  Tanzania   

Jordbruksland Ja   Ja    

Odlingsbar mark  Ja Ja 

Låg produktions-   Nej Nej 

kostnad   

Bra infrastruktur Nej  Nej  

EU: s sockerregim Nej   Ja 

gynnsam innan  

reformen  

 

Källa: (Landguiden: Moçambique 2009), (Landguiden: Tanzania 2009), (Globalist 2009), 

(Jordbruksverket 2009). 

 

Eftersom sockerproduktionen i dessa länder har utvecklats olika måste det även finnas en 

förklarande faktor i länderna som ska vara olika för att ange orsaken till detta.  
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3.2 Val av teori 

 

Det finns olika teorier som säger vad som leder till att u-länder utvecklas. Jag kommer att utgå 

från två teorier som står mot varandra, nämligen handelsliberal teori och Joseph Stiglitz teori 

om rättvis världshandel. Jag vill undersöka en orsaksförklaring till varför u-länder inte 

utvecklas. Valet av dessa teorier beror främst på att dessa har skilda förslag på hur man 

uppnår den bästa världshandeln. Stiglitz är kritisk till liberala idéer och svarar med att ta upp 

alternativa förslag på hur man uppnår en rättvis världshandel. Därmed finner jag det intressant 

att undersöka vilken teori som stämmer överrens med realiteten. Då orättvis handel är centralt 

i diskussioner om att u-länder inte utvecklas finner jag det intressant att undersöka detta. 

Handelsliberala teorier påstår bland annat att fri handel leder till en rättvis handel medan 

Stiglitz menar på att en liberal handel är orättvis då u-länderna inte har samma möjligheter att 

delta på världsmarknaden som väst har vilket också är en av orsakerna till att u-ländernas 

utveckling har stagnerat. Denna studie är en undersökning där syftet är att se om EU: s 

sockerregim är en bidragande faktor till u-ländernas kontinuerliga underutveckling genom att 

studera handelsliberal teori och Stiglitz teori på mina fall.   

 

3.3 Material 

 

Materialet jag ska använda mig av är sekundärdata som främst bygger på insamlad 

information från rapporter och statistik. Övrig litteratur i form av böcker kommer dock inte 

användas i lika stor omfattning som rapporterna då jag finner det intressant att följa den 

aktuella debatten kring EU: s sockerregim och hur u-länder påverkas av detta. Denna aktuella 

information är väl publicerad i rapporter och liknande publikationer och därav förklaras hur 

jag väljer mitt material till empirin. Jag ska skriva min problemformulering utifrån en tidigare 

forskning som heter En söt historia? Skriven av Gunnel Axelsson Nycander och Anna 

Jonasson. Anledningen till detta val är att jag anser att forskningen gör en djupdykning i ett 

fall som beskriver problematiken kring orättvis världshandel inom sockermarknaden samtidigt 

som den är bra att ha som underlägg för att stärka min undersökning. För att förklara mina 

teoretiska utgångspunkter ska jag använda mig av Joseph Stiglitz bok som heter Fungerande 

globalisering. Detta val görs då jag anser att den är lämplig i och med att vi har behandlat 

denna bok i tidigare moment under kursens gång. För att förklara vad handelsliberala 

teoretiker anser kommer jag att använda mig av en bok som heter Världshandeln: Utveckling, 
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aktörer och spelregler skriven av Peter Kleen, Claes Moberg och Gunnar Palm. Jag anser att 

de beskriver handelsliberala tankar och dess utveckling genom åren väldigt tydligt. Statistiken 

som jag ska utgå ifrån kommer jag hämta från International Sugar Organization som är ett 

mellanstatligt organ. Anledningen till att jag ska använda deras data är för att det är en 

etablerad organisation där målet är att förbättra världens sockermarknad genom bland annat 

debatter, analys, undersökningar och statistik. 

 

Ett problem som alltid uppstår när man utför undersökningar är mätfel, det man ska göra som 

en vetenskaplig forskare är därför att utforma olika metoder som gör att man på bästa möjliga 

sätt kan undvika dessa problem. Tryckt information från litteratur och Internet hemsidor kan 

innebära reliabilitetsproblem som är ett osystematiskt mätfel eftersom man kan samla in och 

koncentrera sig på inkorrekt fakta. Eftersom jag är medveten om att reliabilitetsproblem kan 

uppstå ska jag vara noggrann och källkritiskt till materialets äkthet när jag samlar information 

under tiden som undersökningen görs.  

 

Validitetsproblem kan också uppstå när man undersöker ett fenomen. Med begreppet validitet 

menas att man studerar det man har i avsikt att undersöka. För att uppnå en stark validitet i 

undersökningar ska jag därför undersöka EU: s sockerregim och inte andra irrelevanta saker 

såvida dessa saker inte ingår i min definition av EU: s sockerregim. Validitetsproblem kan till 

exempel uppkomma vid operationalisering det vill säga när man definierar ett koncept eller en 

term. Därför ska jag använda mig av vida definitioner när jag utformar min förklaring av EU:s 

sockerregim, där alla de betydelsefulla indikatorerna ska inkluderas. Man kan se hur jag har 

operationaliserat i ett operationaliseringsschema som är bifogat som bilaga två. 

 



 14 

4. SOCKERMARKNADEN  
 

 

4.1 EU: s sockerregim 

 

Marknadsordningen för socker skapades i samband med att EU bildades. Den framställdes för att 

uppnå självförsörjning på socker inom EU och för att inkomstnivå för sockerproducenterna inom 

unionen skulle vara höga och därför är priset på socker i EU är tre gånger högre än på resten av 

världsmarknaden. EU lyckas hålla en bra inkomstnivå för producenterna genom att begränsa utbudet 

på marknaden med hjälp av produktionskvoter vilket innebär att varje medlemsland får en begränsning 

på hur mycket socker de får producera och höga importtullar på socker. Produktionskvoterna innebär 

även att sockerproducenterna inom unionen garanteras en viss pris för sockret när de säljs på EU: s 

marknad. A och B socker är den mängd socker som är kvoterad. De fastställda kvoterna är större än 

vad som konsumeras i EU. Detta innebär att överskottet av sockret inom kvoterna dumpas med hjälp 

av exportbidrag i länder utanför EU, närmare bestämt 2,5 miljoner ton socker per år. Det är också 

tillåtet att producera mer socker utanför kvoterna som kallas för C-socker, men detta socker får inte 

säljas inom EU och därför måste det lagras eller exporteras utanför EU utan exportbidrag. C-socker 

produceras då överskottet på kvoterad A- och B-socker får exportbidrag ges sockerbönderna väldiga 

vinster som kan gå till att producera mer socker än nödvändigt, det vill säga C-socker. På grund av det 

kan man säga att även C-sockret indirekt får bidrag genom A- och B-sockret.  

 

Import tullarna på socker till EU är väldigt höga vilket gör det svårt för u-länder som till viss 

mån beroende av sin sockerproduktion att exportera socker. Den vanliga tullen på socker 

ligger på 419 euro per ton (år 2005), det kan även läggas på en tilläggstull om 

världsmarknadspriset på socker sjunker.  Men trots att tullarna är höga importerar EU ändå 

1,7 miljoner ton socker varje år som sker genom en rad avtal i ett sockerprotokoll. Dessa 

specialavtal är skapade för de så kallade AVS-länderna (15 u-länder från Afrika, Stilla Havet 

och Väst Indien samt Indien som i huvudsak är före detta kolonier). Med detta innebär att 

dessa länder kan exportera socker tullfritt till EU men det får sammanlagt inte överskrida 1,6 

miljoner ton socker. Denna kvot är inte fördelad jämnt bland länderna, vissa AVS-länder har 

stora kvoter medan andra AVS-länder har en kvot på noll ton socker. All export utöver det 

måste de betala en tullavgift för. Även några få MUL-länder (bland annat Tanzania) har fått 

kvoter för att kunna exportera socker tullfritt till EU (Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 
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19-21). Priset som EU betalar för sockret från MUL-länderna är cirka 556 dollar per ton, detta 

är ett högt pris då världsmarknadspriset på socker år 2004 låg på 133 dollar per ton (Axelsson 

Nycander & Jonasson 2005: 30). År 2001 beslutade EU att avreglera importtullar på allt utom 

vapen (Everything but Arms, EBA) från alla MUL-länder. Detta inkluderade dock inte socker 

då tullarna för socker avskaffades successivt mellan år 2006-2008 och ska vara helt 

avvecklade i juli år 2009 (Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 19-21). Innan tullarna för 

socker år 2009 blir helt fria för MUL-länderna (EBA-avtalet) har EU utökat de tullfria 

sockerkvoterna för dessa länder. Detta innebar att även de MUL-länder som inte hade någon 

kvot innan har givits möjligheten att exportera tullfri socker till EU vilket i sin tur satte fart på 

investeringarna och sockerindustrin i många MUL-länder. På grund av detta ser många av 

MUL-länderna att EU behåller sina tullfria kvoter då en handelsliberal marknad för socker 

skulle innebära att priset på sockret skulle sjunka från 556 dollar per ton till 329 dollar (år 

2008) för MUL-länderna. MUL-länderna vill därför behålla EBA-avtalet med en utökad 

tullfri kvot i tio år, detta ska hjälpa dem att hinna utvecklas till att bli starka nog för att kunna 

vara med och konkurrera mot de stora sockerproducenterna på marknaden i framtiden 

(Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 30-31).   

 

Nedan visas en tabell på hur den totala exporten av världens genomsnittliga sockerexport för 

åren 2001-2003 (32 miljoner ton) fördelades mellan olika länder. 

 

Tabell 2: Sockerexport 

Brasilien: 25 procent  

EU:  14 procent   

Thailand: 8 procent   

Australien: 6 procent 

Kuba:  5 procent 

Övriga: 42 procent 

 

Källa: (Oxfam International 2004: 8). 
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4.1.1 Sockerreformen 

EU: s jordbruksministrar kom i november år 2005 överrens om att reformera och modernisera 

sockerregimen. Reformens syfte från den europeiska kommissionen är att de vill anpassa 

systemet för socker till samma ordning som har införts inom andra områden. Eftersom 

mestadels av EU: s export av socker görs via exportbidrag menar 

Världshandelsorganisationen (WTO) att EU: s sockerreglering strider mot WTO-reglerna då 

detta gör att konkurrensen för länderna utanför unionen blir svår (Regeringen 2008). Den nya 

marknadsordningen för socker beslutades inte förrän i februari år 2006. 

En kort sammanfattning av sockerreformens innebörd: 

 Det reglerade priset på socker sänks med 36 procent vilket ska implementeras gradvis 

under fyra år. 

 Sockerodlarna i EU kompenseras med ett direkt stöd på 64,2 procent av 

prissänkningen för att konsekvenserna för dessa inte ska vara extrema.  

 A- och B-kvoten slås samman till en kvot, det socker som produceras och tillverkas 

utanför kvoterna blir så kallad utomkvotssocker som ses som överskottssocker. 

Överskottsocker som inte används inom EU: s kemisk-tekniska industrier och som inte 

är industrisocker får en straffavgift för att förhindra en ökad överproduktion. 

 En så kallad tilläggskvot upprätthålls vilket innebär en extrakvot på 1,1 miljon ton 

socker. Detta är en engångsåtgärd för producenterna i medlemsstaterna som kan köpa 

denna tilläggskvot. 

 Produktions- och exportbidrag för export till länder utanför EU går fortfarande att få 

när det gäller industrisocker från de kemisk-tekniska industrierna (Jordbruksverket 

2006: 1-2).  

 Ett stöd införs för de sockerindustrier inom EU som lämnar verksamheten. 

Omstruktureringsstödet gäller i fyra år och stagnerar från 720 euro per ton till 420 euro 

per ton det fjärde året (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin 2006: 15).  
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4.2 Moçambiques jordbruksproduktion 

 

Cirka 70 procent av Moçambiques invånare lever i fattigdom vilket innebär att landet tillhör 

ett utav världens mest fattigaste länder (Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 8). 80 procent 

av landets totala befolkning lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk och oftast 

odlar man för egen användning. Jordbruket utgör cirka en tredjedel av Moçambiques brutto 

national produkt (BNP) fastän man bara använder 5 procent av landets odlingsbara mark 

(Landguiden: Moçambique 2009). Jordbruket i landet har många gånger råkat ut för 

motgångar på grund av bland annat inbördeskrig, torka och översvämningar. Moçambique har 

mycket naturresurser och klimatet är gynnsamt för att bruka vilket ökar Moçambiques 

utvecklingsmöjligheter trots att motgångarna har varit många (Axelsson Nycander & 

Jonasson 2005: 8). På grund av den dåliga infrastrukturen och höga transportkostnader är det 

svårt för landet att transportera och sälja överskottet av all produktion, vilket har lett till att i 

vissa delar av landet råder det överskott av spannmål medan det i andra delar av landet är 

underskott. Detta problem gör även det komplicerat för Moçambique att delta på 

världsmarknaden (Landguiden: Moçambique 2009).   

 

4.2.1 Moçambiques sockerproduktion 

 

När EU beslutade att avskaffa importtullarna på alla varor förutom vapen år 2001 för MUL-

länderna släpptes även Moçambique in på den europeiska sockermarknaden eftersom landet 

tillhör MUL-länderna. Tullarna för socker avskaffades inte på en gång utan enligt avtalet 

skulle den inte bli tullfri förrän år 2009 (Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 21). I och med 

att Moçambique tillhör AVS-länderna ingår de i sockerprotokollet men trots detta hade de år 

2005 en kvot på noll ton socker.  På grund av att landet tillhör MUL-länderna hade de 

fortfarande en möjlighet att exportera en liten mängd socker till cirka fyra gånger högre pris 

än världsmarknadspriset på EU: s marknad. Cirka 70 procent av Moçambiques totala 

sockerexport säljs dock till relativt låga världsmarknadspriser (Axelsson Nycander & 

Jonasson 2005: 29-30).  

 

Landet har kapaciteter att producera och exportera mer socker men på grund av 

inbördeskriget, översvämningar, torka och dålig infrastruktur är Moçambiques sockerindustri 

på världsmarknaden relativt liten. Den sammanlagda odlingsbara jorden i Moçambique är 



 18 

ungefär 36 miljoner hektar men för odling av sockerrör brukas bara 30 000 hektar av denna 

jord. Regeringen vill inte vidga på sockerodlingarna, utan man vill istället satsa på att enbart 

reparera de sockerindustrierna som förstördes under inbördeskriget. Några sockerindustrier 

som förstördes under inbördeskriget reparerades efter kriget vilket ledde till att 

sockerproduktionens betydelse för landets invånare blev betydande då det skapades 

jobbtillfällen, närmare bestämt cirka 25 000 jobb till människor som hade varit utan jobb i 

cirka 20 år. År 2005 fanns det endast fyra sockerindustrier i Moçambique vilka är Maragra, 

Xinavane, Mafambisse och Marrumeu och dessa ägs till största del av utländska bolag men 

också av regeringen. Landets invånare bosätter sig kring dessa industrier vilket gör att 

fabrikerna har en stor roll i den sociala utvecklingen då de anställda ges bostad, rent vatten 

och elektricitet, de tar även hand om vägar, skolbyggnader, polisstationer, klinker och 

mödravårdscentraler. Dessutom har de anställda på fabrikerna tillgång till företagets egen 

klinik, allt detta underhåll av företagen har ökat välfärden i Moçambique (Axelsson Nycander 

& Jonasson 2005: 8-12). 

 

Det finns även motsatta synpunkter om socker plantagearbetarnas levnadsstandard. Många 

menar på att även fast sockerindustrin är positiv i den meningen att jobbtillfällena ökas, är de 

negativt i den meningen att all vinst som sockerfabriken gör går till företaget och inte till den 

enskilda arbetaren. Sockerplantage arbetarna får dåligt lön men många vill trots detta ha jobb 

inom sockerfabrikerna. Den dåliga lönen inom sockerindustrierna gör att många som jobbar 

inom dessa sockerfabriker måste odla egen mat på små jordytor då trygghet för livsmedel inte 

existerar. Man kan förstå att en hel del av jordbruket i Moçambique är självförsörjande då 

landets bönder består av två tredjedelar av befolkning och enbart en tredjedel av den totala 

ekonomin kommer en från jordbruket. I Moçambique finns det en frivilligorganisation, 

ORAM som informerar bönderna om rättigheter till att utveckla sina jordbruk och tillgång till 

mark. Organisationen rekommenderar att sockerfabriker och enskilda bönder ska samarbeta 

genom att de säljer sin jordyta till de sockerindustrier som vill utöka sin yta eller att allt fler 

bönder ska sälja sitt socker till bolagen för att bönderna ska bli mer självständiga i förhållande 

till fabrikerna. År 2005 fanns det cirka 150 sockerbönder som odlade sockerrör som de sedan 

sålde vidare till sockerindustrierna (Axelsson Nycander & Jonasson 2005: 11-13). 
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4.3 Tanzanias jordbruksproduktion 

Av Tanzanias befolkning uppskattas ungefär en tredjedel ha en inkomst under gränsen för 

fattigdom. Två tredjedelar av de arbetande invånarna jobbar inom jordbrukssektorn vilket 

även förklarar att den största delen av befolkningen lever på landsbygden och har därför 

tillgång till mat då de flesta bönderna odlar för eget bruk. Jordbruket är en stor sektor i landet 

och cirka hälften av Tanzanias BNP kommer från jordbruket som genom tiderna alltid har 

varit landets största export. Eftersom klimatet i Tanzania skiftar är endast åtta procent av ytan 

uppodlad då det bördiga och odlingsbara jordytorna bara finns i sydväst och i norr. Upprepad 

torka är ett stort problem, speciellt i inlandet där nederbörden är mindre än normalt. Ett 

ytterliggare stort problem i Tanzania är att priserna på de viktigaste exportgrödor är låga, för 

att motarbeta detta problem och landets fattigdom vill landets regering bland annat förbättra 

vägarna, öka konstbevattningen, ändra lagarna för äganderätt till jordyta och lätta på 

böndernas skattebörda. Ett tidigare problem och bakslag för landets jordbruk kom med 1970-

talets kollektivjordbruk vilket ledde till jordbruket utsattes för en tillbakagång för. Staten hade 

monopol på all handel ända fram till år 1991, därefter fick bönderna själva sälja sina varor på 

marknaderna vilket ledde till att produktionen ökade(Landguiden: Tanzania 2009).  

 

4.3.1 Tanzanias sockerproduktion 

 

Tanzania har ett klimat som är fördelaktigt för odling av sockerrör, men då det krävs mycket 

vatten och stark solljus kan brist på nederbörd mellan hösten och våren påverka 

sockerproduktionen i landet eftersom regnperioderna endast sker på hösten och våren. Man 

kan endast odla sockerrör utan konstbevattning där det regnar hela året (Axelsson Nycander & 

Jonasson 2005: 16). I Tanzania har man därför lagt sockerrörsplantagen nära vattenström för 

att eliminera problem som kan uppstå under de torra perioderna (Tarimo & Takamura 1998: 

5-6).  

 

I Tanzania finns det fyra företag inom sockerindustrin på fastlandet och en ytterliggare 

sockerfabrik på Zanzibar (European Commission 2006: 3). Dessa är Kilombero Sugar 

Company, Mtibwa Sugar Estate, Tanganyika Plantations Ltd. Moshi, Kagera Sugar och 

Zanzibar Sugar Factory. Det största företaget av dem alla är Kilombero Sugar Company som 
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står för cirka hälften av all sockerproduktion i Tanzania. Företagen på fastlandet som tidigare 

ägdes av staten börjades privatiseras mellan åren 1998 och 2001, Zanzibar Sugar Factory 

stoppade sin produktion år 1997 och startade den igen år 2007 (European Commission 2006: 

3-4). I dagsläget importerar Tanzania mer socker än vad som exporteras. Den totala 

sockerproduktionen i Tanzania under år 2005 uppgick till 278 496 ton och är mestadels 

råsocker, av detta exporterades 20 149 ton. Då det finns behov av socker i Tanzania och 

eftersom det inte enbart räckte med den egna produktionen tvingades landet även att 

importera 86 226 ton socker som främst består av raffinerat socker (International Sugar 

Organization 2007: 55-56). Trots detta exporterar landet en mängd av sockret, detta beror på 

att Tanzania drar stor nytta av att exportera den maximala kvotmängden socker till EU. 

Sockerföretagen i landet tjänar ungefär det fyrdubbla priset för socker därifrån till skillnad 

från vad de annars hade fått från den inhemska marknaden. Sockerindustrin i Tanzania har 

även stor betydelse för landets sysselsättning. Dessa tillför cirka 15 000 jobbtillfällen direkt i 

fabrikerna, sedan tillför sockerproduktionen ännu fler jobb som skapas runt 

sockerproduktionerna, dessa beräknas uppemot 70 000 arbetstillfällen. Dessa sockerindustrier 

tillsammans med småbönder som själva odlar sockerrör skapar cirka 150 000 arbetstillfällen. 

Småbrukarna i landet står för en del av sockerproduktionen då de producerar en stor mängd 

socker på två av landets fem fabriker. Sockerindustrierna är väl organiserade då producenter 

och småodlare etablerar ett samarbete med varandra (European Commission 2006: 3-4). 

Småodlarna har en stor betydelse för sockerindustrierna då cirka hälften av sockerrören 

kommer därifrån. Eftersom småbrukarna har en stor betydelse för Tanzanias sockerproduktion 

finns det en koppling mellan fattigdomsbekämpning och sockerindustrins framgångar. Allt 

fler sockerfabriker i landet satsar på att expandera sina produktioner vilket innebär att 

småbrukarnas möjligheter också ökas (European Commission 2006: 5-6). 

 

Två viktiga faktorer i sockerproduktionen är produktions- och transportkostnaderna. Den 

tanzaniska staten menar att möjligheten för att reducera produktions- och 

transportkostnaderna för att sockerfabrikerna ska bli konkurrenskraftiga är att bland annat 

investera i att utveckla infrastrukturen och få tillgång till bra vägar, förbättra styrelsen på i 

fabrikerna för att öka effektiviteten. Tanzanias regering menar att alla de fem 

sockerfabrikerna i landet sammanlagt har planer på att investera cirka 215 miljoner dollar 

fram till år 2009-2010. Enligt ”The National Strategy for the Sugar Industry in Tanzania” har 

EU beslutat sig att stödja sockerindustrin i Tanzania efter att Tanzanias regering tar upp att de 



 21 

är i behov av stöd. År 2006 fick Tanzania därför ett stöd på 562 000 euro, landet ska fortsätta 

få stöd till sockerindustrierna fram till år 2013 (European Commission 2006: 5-7).  
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5. ANALYS & DISKUSSION  
 

I denna undersökning har jag studerat Moçambiques och Tanzanias sockerproduktion. Trots 

att båda dessa länder tillhör både AVS-länderna och MUL-länderna har de inte haft samma 

möjlighet att exportera socker till EU för höga priser. På så sätt har även deras 

sockerproduktion och dess export på EU: s marknad utvecklats olika. Jag har därför jämfört 

ländernas sockerproduktion för att se om Stiglitz teori om att helt fria marknader missgynnar 

de flesta u-länderna på grund av att handelsavtalen enligt honom aldrig har varit fria och 

rättvisa, eller för att kunna se om handelsliberala idéer är ett bättre alternativ ur u-ländernas 

perspektiv. Moçambique har haft en kvot på noll ton socker inom sockerprotokollet (AVS-

länderna), landet hade även ingen tullfri kvot som ett MUL-land. Tanzania däremot släpptes 

tidigt in i EU: s marknad eftersom endast vissa MUL-länder hade tullfritt tillträde på 

marknaden. Detta innebär att Tanzania som har fått höga exportintäkter för sitt socker borde 

ha utvecklat sina sockerindustrier väl. Det har istället visat sig att Tanzanias sockerexport har 

sjunkit under 2000-talet eftersom det så kallade EBA-avtalet innebar att flera MUL-länder 

fick sockerkvoter till EU: s marknad och Tanzanias kvot minskade. De höga intäkterna från 

den stora exporten till EU har alltså försvunnit för Tanzania och har lett till en förlust flera 

miljoner euro varje år. Bland Tanzanias företag är förlusten störst för Kilombero Sugar 

Company eftersom de är det företag som exporterar mest sockret till EU: s marknad. På grund 

av att mycket av företagarnas socker levereras från småbönder kommer det även att medföra 

en stor förlust för sockerbönderna som kommer att bli ännu fattigare än vad de redan är. 

Moçambique som inte alls hade lika bra förutsättningar som Tanzania hade tidigare, fick via 

EBA-avtalet möjlighet till en tullfri kvot vilket till skillnad från Tanzanias situation anses vara 

positivt för sockerproduktionen.  

 

EU: s sockerregim har som sagt inte gynnat alla aktörer på världsmarknaden eftersom alla inte 

har haft eller fått samma förutsättningar. EU: s handelsverktyg som till exempel 

produktionskvoter och höga importtullar har tillsammans med en komplettering av EU 

kommissionen så kallade interventionspris (en prisnivå som EU ser till att inte bli lägre) på 

socker hjälpt till att hålla priset på socker väldigt högt inom unionen. Produktionskvoterna 

betyder att medlemsländerna inom EU inte får producera hur mycket socker som helst, detta 

ihop med de höga importtullarna har lett till att överproduktion och överskott av socker inte 

råder inom unionen. De som får betala för dessa höga garantipriser på socker är EU: s 

konsumenter. Indirekt bidrar även dessa konsumenter till subventioneringen och exportstödet 
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då en del av priset som man betalar när man handlar socker går till detta. Importtullarna som 

upprätthålls innebär också att alla länder inte får möjlighet att exportera socker till EU, detta 

påverkar främst u-länderna som inte har råd med höga tullavgifter. Stiglitz argumenterar om 

just detta då han menar att den globala marknadens handel inte är rättvis eftersom u-länderna 

har sämre förutsättningar än de utvecklade länderna. Han menar att u-ländernas 

produktionskostnader är väldigt höga på grund av olika aspekter som till exempel dålig 

infrastruktur och outvecklad teknik samtidigt som de ska betala en hög tullavgift när de 

exporterar vilket de inte har råd med.  

 

Sedan tidigare har EU ändå genom tullfri kvot släppt in AVS-länderna på marknaden vilket 

kan anses vara positivt. I själva verket handlar detta sockerprotokoll inte om att alla AVS-

länder får samma tillträde då vissa av dessa länder har tilldelats en stor del av kvoten medan 

andra länder som bland annat Moçambique har en kvot på noll ton socker. EU har sedan 

tidigare även släppt in vissa MUL-länder, däribland Tanzania på marknaden genom att 

erbjuda tullfri kvot medan Moçambique inte fick samma förutsättning. Det som tycks vara 

positivt är att EBA-avtalet i början av 2000-talet innebär att Moçambique tillsammans med de 

övriga MUL-länderna också har fått möjlighet att exportera socker till EU helt tullfritt. I juli 

år 2009 kommer situationen för MUL-länderna inte vara lika gynnsamt då tullarna för socker 

blir helt fria för alla världens länder och inte bara MUL-länderna. Detta är problematiskt för 

u-länderna då det medför en stor konkurrens på EU: s marknad. Man kan se i tabell två i 

kapitel fyra att både Moçambique och Tanzania som är mindre sockerproducenter kommer att 

konkurreras ut av Brasilien och Thailand som är stora sockerproducenter. Därför kan man 

säga att sockerreformen bara medför negativa premisser för Tanzania medan Moçambique till 

en början har dragit nytta av reformen sedan år 2001 fram till i mitten av år 2009. 

Moçambique har fått möjlighet att exportera socker till EU för nästan det fyrdubbla 

världsmarknadspriset vilket i sin tur har hjälpt landet att upprätthålla sina sockerindustrier och 

därmed hålla en stor del av Moçambiques befolkning sysselsatt. Landets tillgång på EU: s 

marknad har varit betydande för produktionen och enligt statistiken kan man urskilja att 

Moçambiques sockerproduktion har ökat sedan år 2004, exporten har nästan fördubblats från 

2004 till 2006 och importen har minskat lite. År 2006 exporterade Moçambique 44 073 ton 

socker till EU vilket är väldigt mycket i jämförelse med år 2004 då exporten på socker till EU 

låg på noll ton socker. Tanzanias sockerproduktion har också ökat mellan år 2004 och år 

2006. Däremot har exporten stagnerat och man kan se att landets tidigare tillträde på EU: s 

marknad än Moçambiques var gynnsamt då Tanzanias export år 2006 låg på noll ton socker 
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medan landet år 2004 exporterade 22 304 ton socker där allt exporterades till EU. Man kan 

även urskilja att Tanzanias import har ökat mellan år 2004 och år 2006.  

 

Sockerreformen medför alltså både fördelar och nackdelar för Moçambiques och Tanzanias 

möjligheter att delta på EU: s marknad. Det positiva med reformen är bland annat att EU: s 

medlemsländer som tillverkar mer socker utanför kvoterna än vad de är tilldelade straffas med 

en avgift. Detta gör att överproduktion minskas och därmed löper u-länderna för en mindre 

risk att utsättas för dumpning av överskottssocker. Ytterligare positiva åtgärder som leder till 

mindre produktion inom EU är att sockerindustrier inom unionen som beslutar sig för att 

lägga ned sin produktion kompenseras med ett stöd. Stödet i sig kan anses vara orättvist 

gentemot alla bönder i u-länderna som inte får något stöd när deras möjligheter att producera 

socker slås ut. Men jag tror ändå att detta stöd som EU har infört är nödvändigt för att minska 

på sockerproduktionen i unionen för att ge plats till övriga länder på marknaden. Det finns 

även negativa aspekter i reformen som gör att handeln inte blir helt rättvist vilket egentligen 

är syftet med reformen. Moçambique och Tanzania påverkas till exempel negativt gällande 

produktions- och exportbidragen i EU som inte kommer att avvecklas, men det som påverkar 

dessa länder mest är att reformen innebär att priset på socker i EU sänks med 36 procent.    

 

Innan EU: s reform av sockerregimen var det lönsamt för Moçambique och Tanzania att 

exportera socker till EU då de nästan fick det fyrdubbla världsmarknadspriset. Innan EU 

utförde en reform av sockerregimen var priset på Moçambiques och Tanzanias socker till EU 

ungefär 556 dollar per ton, efter att reformen implementerades har priset sjunkigt till att ligga 

på cirka 329 dollar per ton (år 2008). På grund av det höga priset de fick för sitt socker har 

dessa länder trots höga produktionskostnader satsat mycket pengar på sockerindustrin då alla 

investeringar som gjordes kom tillbaka i vinst. Idag drar inte länderna längre samma nytta på 

att exportera socker eftersom det låga priset innebär att Moçambiques och framförallt 

Tanzanias exportintäkter minskar. Detta innebär negativa förändringar för båda länderna då 

detta kan leda till att deras utveckling inom sockerindustrin stagnerar eller till och med 

avvecklas eftersom staten och företagen inte har råd att investera i dessa sockerindustrier utan 

höga exportinkomster. En helt fri tull till EU skulle även göra att Moçambiques och Tanzanias 

möjligheter att delta på sockermarknaden skulle konkurreras ut av andra länder. 

Konkurrensen är i så fall från Brasilien och Thailand som har välutvecklade sockerindustrier 

och är bland dem största sockerexportörerna och producenterna. De är dominerande länder 

inom sockersektorn och mellan åren 2001-2003 stod de för 25 respektive 8 procent av all 
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sockerexport i världen. Stiglitz säger att en person som bor i ett i-land enklare kan ta vara på 

de möjligheter som medförs av den öppna marknaden i u-länderna, medan människorna i u-

länderna inte har samma möjlighet. Detta beror bland annat på att i u-länderna finns det ingen 

bra infrastruktur som behövs för att transportera varor till marknaden. På grund av dålig 

teknik och höga krav på varor från i-länderna kan det för u-länderna ta flera år att producera 

dessa varor som uppfyller dessa krav. I verkligheten ser man att hans resonemang kring detta 

stämmer då Moçambique, Tanzania och resten av MUL-länderna vädjar för att EU inte ska 

avskaffa tullarna för socker förrän om flera år. Detta förslag grundar sig i att de ska hinna 

utveckla sina sockerindustrier och kunna bli konkurrenskraftiga. Dålig infrastruktur och 

outvecklad teknologi är några få av de faktorer som gör att Moçambiques och Tanzanias 

produktions- och transportkostnader är höga. En utvecklad sockerindustri skulle innebära mer 

pengar till att effektivisera genom att man utformar nya tekniker för att minska på 

produktions- och transportkostnaderna. För att öka produktionen krävs det alltså att företagen 

lägger ner resurser på att utbilda personal och finner nya metoder om hur man till exempel ska 

konstbevattna. En förbättrad infrastruktur krävs för att minska på transportkostnaderna som 

idag är väldigt höga. Ett förnyat transportsystem är en väldigt viktig och betydelsefull faktor 

till hur man kan få sockerbrukens produktion att flöda både inom landet och allra viktigas att 

kunna få exportsockret till hamnarna utan oändligt höga kostnader. Som jag tidigare har 

nämnt bidrar sockerindustrierna trots den dåliga lönen till ett fungerande välfärdssamhälle. Då 

företagen har insett att bättre levnadsförhållanden för de anställda gynnar sockerproduktionen 

på lång sikt har det utvecklat ett välfärdssamhälle runt fabrikerna. De anställda ges bostad, 

rent vatten och elektricitet, allt sådant som de behöver för ett tryggt liv, saker som de kanske 

inte annars hade haft tillgång till. Företagen tar även hand om vägar, skolbyggnader, 

polisstationer, klinker och mödravårdscentraler för att ge invånarna runt fabrikerna en trygg 

miljö och samhälle. Därför vill många människor ha jobb inom sockerindustrierna och 

konkurrensen för dessa arbetstillfällen är höga trots den dåliga lönen. Detta är en nackdel då 

det blir lätt för företagen att utnyttja sina anställda, det vill säga att företagen kan avskeda sina 

arbetare och anställa nya arbetare med detsamma. För att kämpa mot att reducera fattigdomen 

och bristen på resurser bland folket i dessa länder borde därför regeringen i Moçambique och i 

Tanzania trots att priset på socker har sjunkit fortsätta satsa på att utöka landets jordbruk. 

Framförallt borde man fortsätta investera i sockerindustrierna då det finns en koppling mellan 

detta och välfärden. Ökad sockerexport för Moçambique skulle ge omfattande bidrag till den 

ekonomiska och sociala utvecklingen i landet. Men som sagt krävs det först pengar för att 

staten och industrierna ska kunna göra dessa investeringar.  
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Stiglitz förlag på hur man kan få världshandeln att bli rättvis är att särbehandla u-länderna. 

Med detta menar han att i-länderna bland annat borde öppna upp sina marknader för u-

länderna utan att kräva ömsesidighet eller att ha ekonomiska och politiska krav. Stiglitz 

föreslår också att medelinkomstländernas marknader borde öppnas för de minst utvecklade 

länderna (MUL-länderna) och att ha företräden gentemot varandra utan att inkludera de rika 

länderna. På så vis menar han att rädslan för import från de rika länderna som slår ut den 

inhemska produktionen skulle elimineras. I min undersökning om sockerregimen kan jag 

konstatera att förslaget som Stiglitz argumenterar för i verkligheten skulle vara fördelaktiga 

för att uppnå en rättvis handel. Moçambique med övriga MUL-länder vädjar till att bli 

särbehandlade gällande det tullfria tillträdet till EU: s marknad, de menar att en 

handelsliberalisering med helt avvecklade tullar för alla världens länder innebär att de 

konkurreras ut. Om MUL-länderna får flera år till på sig med fördelaktig export av socker till 

EU skulle leda till att även de i framtiden i en handelsliberal värld skulle kunna vara med och 

konkurrera på marknaderna på lika villkor. Jag anser Stiglitz argument om att u-länder borde 

särbehandlas till viss mån implementeras från EU: sida. De har till exempel gått med på att 

stödja sockerindustrin i Tanzania efter den tanzinesiska statens initiativ och strategi för att få 

sockerproduktionen att öka igen. Tanzania får därför hjälp av EU och år 2006 fick de ett 

sockerstöd på 562 000 euro. Detta stöd ska fortsätta fram till år 2013 för att Tanzanias 

investeringar i sockerindustrin verkligen ska ske för att minska på produktions- och 

transportkostnaderna och bli ett konkurrenskraftigt land på världsmarknaden inom socker. Jag 

anser dock inte att det här är rättvist då reformens effekt på Tanzania endast är ett fall av flera 

andra liknande fall. Det finns många andra exempel på länder som behöver stöd från EU 

eftersom reformen av socker även minskar deras sockerproduktion. Jag håller med Stiglitz idé 

om att u-länderna borde särbehandlas men då ska EU utforma ett system som gäller alla u-

länder och inte bara ett fåtal.  
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6. SLUTSATS 
 

Min slutsats är att EU: s sockerregim har olika effekt på u-länder. Tanzania och Moçambique 

som är väldigt lika varandra har trots detta haft olika utveckling inom sockerproduktionen på 

grund av deras olika förutsättningar på EU: s sockermarknad. Min undersökning visar att för 

det första EU:s sockerregim innan EBA-avtalet påverkade Tanzania sockerproduktion positivt 

då endast ett fåtal länder hade tillträde till unionens marknad genom tullfri kvot. För det andra 

kan man se i statistiken att efter EBA-avtalet började Moçambiques sockerindustri blomstra 

samtidigt som det började stagnera för Tanzania produktion. 

 

En reform av EU: s sockerregimen till en handelsliberalisering medför negativa aspekter till 

Moçambiques och Tanzanias sockerproduktion. Deras socker med höga produktionskostnader 

kommer att konkurreras ut av stora sockerproducenter som bland annat Brasilien och 

Thailand. Moçambique och Tanzania borde i första hand satsa på att öka produktionen så pass 

mycket för att landet inte ska behöva importera socker. Senare borde även länderna satsa på 

att utveckla sina sockerindustrier för att bli tillräckligt starka inom deras region. Jag håller 

alltså även med Stiglitz gällande att medelinkomstländernas marknader borde öppnas för 

MUL-länderna och att ha företräden gentemot varandra utan att inkludera de rika länderna. 

Man försummar på så sätt rädslan för import från de rika länderna som slår ut den inhemska 

produktionen. Detta hävdar jag också på grund av att det inte längre lönar sig för dessa länder 

att exportera socker till EU efter reformen då priset inom EU kommer att sjunka.  

 

Utifrån mina fall kan jag konstatera att Stiglitz teori om att handelsliberalisering inte är rättvis 

för alla då olika länder har olika förutsättningar stämmer. Jag håller därmed inte med 

handelsliberalernas teori om att alla länder borde specialisera sig i produktion av en vara och 

producera detta i stora mängder då det finns flera u-länder som producerar samma råvara som 

ett annat land och som inte har alternativa råvaror att producera. Jag håller med om att man 

borde särbehandla u-länderna genom att i-länderna bland annat borde öppna upp sina 

marknader för u-länderna utan att kräva ömsesidighet eller att ha ekonomiska och politiska 

krav för att ge u-länderna möjlighet att utvecklas till att senare i framtiden bli 

konkurrenskraftiga.  
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Då jag undersöker om hur EU: s sockerregim påverkar u-ländernas sockerproduktion utifrån 

Stiglitz teori om hur man uppnår rättvis handel och handelsliberalism kunde jag valt en annan 

metod än mest lika-design för att besvara mina frågeställningar. Jag kunde i jämförelsen till 

exempel istället ha utgått från en mest olika-design. Detta innebär att jag till exempel skulle 

ha undersökt två stora sockerproducerande länder med lika fördelaktiga sockeravtal med EU. 

Då hade resultatet kanske sett annorlunda ut, problem hade också enklare ha uppstått då alla 

likheter i fallen kan vara eventuella förklaringar till den höga sockerproduktionen. Jag skulle 

därför få svårt att urskilja vilken av dessa likheter som påverkar den beroende faktorn. Jag är 

medveten att det finns fler faktorer som påverkar undersökningens resultat. Trots att länderna 

har valts ut slumpmässigt har valet av fall berott på dess skillnader på den beroende variabeln. 

Ytterliggare kritik är att man inte kan generalisera mitt resultat med andra länder då min 

slutsats endast gäller mina fall. Om jag hade valt att jämföra fallen med något annat land hade 

jag kanske kommit fram till att Tanzanias tidigare sockeravtal med EU inte var så pass 

fördelaktiga som jag påstår. Jag kan inte vara säker på vad som genererar ett fördelaktigt samt 

dålig sockeravtal då jag endast har jämfört två länder. Jag vill poängtera att undersökningen 

inte går ut på att hitta det land med mest fördelaktigast samt sämst sockeravtal med EU. Syftet 

med arbetet är istället att studera om EU: s sockerregim är en fördel eller nackdel för u-

ländernas sockerproduktion. Med hjälp av undersökningen om Moçambique och Tanzania 

som har haft olika fördelaktiga sockeravtal med EU kan jag besvara hur sambandet mellan 

dessa faktorer ser ut. 

 

På grund av höjda oljepriser och hotat klimat ökar intresset för att tillverka biobränsle av 

bland annat socker. Eftersom jag har varit tvungen att begränsa mig mycket har jag inte tagit 

upp denna aspekt i min undersökning. Ett förslag på vidare forskning skulle därför vara att 

undersöka om EU: s ökade intresse att producera mer biobränsle höjer priset på u-ländernas 

socker och ökar u-ländernas sockerproduktion.  
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BILAGA 1 
 

Statistik: Moçambiques och Tanzanias export och import år 2004, 2005 & 2006 

MOZAMBIQUE  2004   2005   2006 

Produktion    205,114   265,478   242,525 

Konsumtion    134,289   134,509   144,012 

Lager, Slutperiod  90,687   145,704   77,209 

 

Export 

Råsocker   90,907   87,851   170,311 

EU     0   35,450   45,073 

USA    13,218   14,604   25,658 

Okänd    77,689   37,797   99,580 

Total export    90,907   87,851   170,311 

 

ImportI 

Rå socker    30    1    7 

Övriga      30     1    7 

Vit socker    4,872     11,898   3,296 

Saudi-Arabien    0    6,471    0 

Syd Afrika     4,858    4,851    3,291 

Övriga     14     576   5 

Total import     4,902     11,899   3,303 

TANZANIA   2004   2005   2006 

Produktion   210,829  278,496   257,294 

Konsumtion   220,898   267,856   300,352 

Lager, Slutperiod  245,039   321,756   381,325 

Export 

Rå Socker   22,304   20,149   0 

EU     22,304   20,149   0 

Total export    22,304    20,149   0 
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BILAGA 2 
 

Operationaliseringsschema för EU: sockerregim  

 

Egenskap Dimensioner  Indikatorer   Operatio- 

           nalisering 

 

1. EU: s socker- 1.1 Tulltaxa 1.1.1 Tullavgift för socker  

regim  per ton 

  1.1.2 Avtal, AVS-länder 

  1.1.3 Avtal, MUL-länder  

 

 1.2 Export 1.2.1 Exporterad sockermängd  

  till lägre priser utanför EU 

   

 1.3 Import 1.3.1 EU: s importerade socker  

   mängd 

 

 1.4 Subvention 1.4.1 Mängd exportsubventionerat  

 socker 


