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Forord 

Forord 
Forord 
Alt tyder på, at Afrika og landene i Afrika i løbet af de næste to til tre årti-
er – på godt eller ondt – vil komme til at spille en ny og langt mere frem-
trædende rolle i vores globaliserede verden. Revolutioner og borgerkrige 
i stigende omfang understreger de voksende krav om demokratisering og 
dermed også behovet for hurtigere økonomisk vækst i Afrika. Og kun 
den private sektor kan levere den vækst, som kræves, hvis forhåbninger-
ne skal blive opfyldt. For et land som Danmark og for danske virksomhe-
der indebærer dette både nye udfordringer, men også nye muligheder for 
at være med i den sidste markante globaliseringsbølge.  
  Både danske virksomhedsledere og danske politikere – og den dan-
ske offentlighed i det hele taget – må derfor se på Afrika på en ny måde. 
Nemlig som et nærtliggende nabokontinent, der enten kan blive arneste-
det for store problemer for Europa, eller som kan blive en spændende 
mulighed for at skabe nye vækst- og velstandsmuligheder både i Afrikas 
og Europas lande.  
  Denne bog er skrevet af et forfatterpanel med lang erfaring fra arbej-
de med investeringer og virksomhedsledelse i Afrika. Bogen tilstræber, 
med afsæt i et utraditionelt overblik over Afrikas historiske udvikling, at 
videreformidle godt fire årtiers erfaringer fra erhvervsinvesteringer og 
arbejde med privatsektorudvikling i Afrika. På det grundlag giver den et 
indblik i virkeligheden, som den har formet sig for blandt andet danske 
iværksættere i Afrika gennem det næsten halve århundrede, der er forlø-
bet siden kolonitidens ophør.  
  Derudover beskriver bogen baggrunden for nogle af de store interne 
og eksterne forandringer, som pågår, og som radikalt vil ændre forud-
sætningerne for Afrikas udvikling. Herudfra forsøger bogen at tegne bil-
ledet af det nye Afrika, som er på vej. Bogen er derfor relevant læsning 
for enhver, som ønsker at forstå den retning, hvori Afrika synes at bevæ-
ge sig, herunder for virksomhedsledere, som ønsker at vide, hvad deres 
virksomhed kan gøre for at få andel i den vækst, der er under udvikling i 
Afrika.  
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Forord 

  Afslutningsvis giver bogen forslag til en ny dansk Afrika-agenda, der 
kan være med til at effektivisere Danmarks internationale udviklings-
samarbejde, hvad angår både bistand og private investeringer, og på en 
sådan måde, at samarbejdet fortsat baserer sig på bredt folkeligt engage-
ment og opbakning. 
  Bogen kunne ikke være blevet til uden generøs støtte fra ØK’s Al-
mennyttige Fond og fra Karl Pedersen og Hustrus Industrifond. Desuden 
skal der rettes en tak ledelsen af Asia House for husly under redaktions-
møder samt til stud.polit. Mark Dencker for hjælp til bearbejdning af bo-
gens figurer og statistiske materiale. Slutteligt ønsker vi at takke AMSCO, 
EDFI, IBRD, ITC, IFC og IFU for gennem deres offentliggjorte materialer 
at have givet os adgang til nyttig konkret viden, billeder og indsigt. 

København, maj 2011 

Sven Riskær, Poul Schultz, Jørgen Dan Jensen og Mathias Gredal Nørvig 
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KAPITEL 1 

Introduktion til Afrikas vej 

Kapitel 1. Introduktion til Afrikas vej 

1.1 Bogens udgangspunkt 
1.1 Bogens udgangspunkt 
Afrika besidder i dag en markant og rigt varieret andel af verdens vigtig-
ste råvarer. I takt med, at den globale økonomi vokser, og markederne for 
disse råvarer bliver stadig mere konkurrencepræget, bliver de afrikanske 
lande stadig mere betydningsfulde og velstående. På kort sigt som leve-
randører af råvarerne, men i stigende grad som producenter i en række 
globale værdikæder. Den globale udvikling har gjort Afrika til et konti-
nent med ressourcer, som omverdenen ikke kan eller vil klare sig uden. 
Og Afrikas lande har for første gang siden kolonitidens ophør fået mulig-
hed for, og i vid udstrækning også forudsætninger for at tage det fulde 
politiske ansvar for deres fremtidige udvikling. 
  Disse grundlæggende faktorer har været afgørende for, at Afrika i 
dag mønstrer økonomiske vækstrater, der ligger over de vestlige landes. 
Men med den hastigt voksende befolkning i de fleste afrikanske lande er 
der behov for en yderligere accelereret vækst. Og lederne i mange afri-
kanske lande orienterer sig i stigende grad mod at skabe øget privatsek-
torvækst ved at tiltrække internationale virksomheder og investorer. Som 
en aktiv del af denne erhvervsstrategi har mange afrikanske lande gen-
nemført en afbureaukratisering af deres rutiner og procedurer for virk-
somhedsopstart og -drift. Resultatet er ved at vise sig på en række områ-
der, og mange af de udfordringer og vanskeligheder for private virksom-
heder i Afrika, som er beskrevet i denne bog, er gradvist ved at forsvinde 
eller under hastig afvikling. 
  Mens samarbejdet med Afrika traditionelt har været forbeholdt de 
vestlige lande og deres virksomheder, er der i de seneste 10 år sket en 
signifikant ændring med BRIK-landenes indtræden på kontinentet med 
Kina i front. Kinas politik med hensyn til handel, investeringer og bistand 
i forhold til Afrika er forskellig fra Vestens på en række områder. For det 
første er den kinesiske bistand, ligesom Vestens var det indtil for relativt 
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få år siden, bundet til specifikke egne leverandører (ofte statsejede virk-
somheder), og for det andet er den kinesiske bistand sædvanligvis foku-
seret på målrettet infrastruktur af næsten enhver art.  
  Dertil kommer at bistand og handel eller investeringer fra Kina ofte er 
tæt forbundne, således at ydelsen af bistand er knyttet til opnåelsen af kon-
cessioner som modydelse, dvs. årelang sikring af adgang til olie, kul eller 
andre vækstnødvendige ressourcer for donorlandet Kina. Vestens – ret be-
set ganske nye og slet gennemførte – idealer om en mere ubunden tilgang 
til udviklingsstøtte ser kineserne bort fra. Og meget tyder på, at den kinesi-
ske cocktail virker særdeles effektivt i sin form – for begge parter. 
  Den nye politiske selvbevidsthed og handlekraft kombineret med 
den hurtigt voksende konkurrence om adgangen til ressourcer har med-
ført, at Afrika i dag er andet og mere end bare naturressourcer og en pas-
siv spillebrik imellem eksisterende handelsstormagter. Der er et stort for-
retningspotentiale i Afrika – og det vokser. En del af dette potentiale er 
som påpeget baseret på råvarer, mineraler og landbrugsvarer, men dertil 
kommer en hastigt voksende befolkning, og dermed klodens måske sid-
ste store (i høj grad underudnyttede) arbejdskraftreserve. Endelig har Af-
rika også alle kort på hånden for at blive en vigtig spiller med hensyn til 
fremtidens energiforsyning. Både når det drejer sig om konventionel (olie, 
gas og kul) og alternativ (uran, solar, vind og vand) energi, besidder Afri-
ka et nærmest uudtømmeligt potentiale, og hertil kommer ideelle vækst-
betingelser for land- og havbaserede afgrøder til alle former for bio-
brændstoffer.  
  Men Afrika rummer mere end blot muligheder for vækst og frem-
gang. Med en hurtigt voksende milliardbefolkning, der er godt på vej til 
at overhale både Kina og Indien, kan Afrika meget vel blive en enorm 
sikkerhedspolitisk udfordring, hvis ikke problemerne håndteres i tide. 
Befolkningstilvækst har nogle gange vist sig at bidrage positivt til udvik-
lingen i velfungerende lande, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet i 
et fattigt kontinent som Afrika, hvor der endnu ikke er skoler, veje, job el-
ler penge nok. Det kan få katastrofale konsekvenser, hvis kapacitetsop-
bygningen eller den økonomiske vækst halter efter den behovsstigning, 
der følger med befolkningstilvæksten. Hvis man ikke bryder den nuvæ-
rende onde spiral, kan der med andre ord blive tale om en selvforstær-
kende negativ effekt, hvor fattigdom leder til forstærket befolkningstil-
vækst, således at samfundet til slut ikke kan følge med i forsyningen af 
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